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1. Εισαγωγή 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» και το διακριτικό τίτλο «STIAFILCO.», καταρτίστηκε με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, τους όρους του οποίου εξειδικεύει και εφαρμόζει. 

Ο παρών Κανονισμός, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της από 16/07/2021 αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

2. Σύνθεση, δομή και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου 

 Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, αποτελείται από τρία τουλάχιστον 

μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων 

περί ανεξαρτησίας καταρχάς του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.200), για το χρονικό 

διάστημα που εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ, και εν συνεχεία του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 

(ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά την ορισμό/ 

εκλογή τους, και αποτελεί είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία 

αποτελείται μόνο από τρίτους. 

 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.  

 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. 

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

οντότητα. 

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

 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. 

 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, προκειμένου η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον 
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νομοθετικό πλαίσιο, το μέλος αυτό  παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής 

ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3. Σκοπός και αρχές λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων και εν γένει αρμοδιοτήτων της 

όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα), καθώς 

και η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διαδικασία της  

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εποπτεία και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την παρακολούθηση του έργου των εξωτερικών ελεγκτών, την 

εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και η υποβολή αναφορών για τα 

θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας της και για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και προσήκουσα 

εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου: 

 διαθέτει πλήρη, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τα αρχεία, τις 

πληροφορίες, τις υλικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Εταιρείας, 

 έχει πλήρη ελευθερία να επιθεωρεί και να αξιολογεί όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις πρακτικές οποιασδήποτε δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και 

κάθε πρόγραμμα ενεργειών ή λειτουργία που άπτεται του ελεγκτικού της έργου, 

 δύναται να ζητά κάθε είδους επαγγελματική συμβουλή ή γνώμη από εξωτερικό φορέα, εάν κρίνεται 

σκόπιμο, καθώς και να προσκαλεί εξωτερικούς φορείς σε συναντήσεις ή να αναθέτει ελέγχους σε 

αυτούς, όταν απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών, 

 διαθέτει άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους εξωτερικούς Ελεγκτές 

 έχει την αρμοδιότητα να καλεί προς ακρόαση τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της 

Εταιρείας που σχετίζεται με τα καθήκοντά της. 

 

4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής ελέγχου  

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει στην έδρα ή τα υποκαταστήματα της εταιρείας όταν είναι αναγκαίο με 

βάση τις αρμοδιότητες και το πλάνο εργασιών της  

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχει αυτοπροσώπως το σύνολο των μελών της. Η 

Επιτροπή Ελέγχου έχει τη διακριτική ευχέρεια να καλεί, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, βασικά 

διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας (πχ. Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

Οικονομικό Διευθυντή, επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.), να παρακολουθούν 

συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρέχουν τυχόν 

αναγκαίες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής με πρόσκληση που γνωστοποιείται με 

οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στα λοιπά μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η 

πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα της 

ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον κανένα 
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από τα μέλη της Επιτροπής δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 

αποφάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, με την αξιοποίηση οιασδήποτε 

σχετικής προς τούτο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής πλατφόρμας . 

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί αντί συνεδρίασης να υιοθετήσει γραπτή απόφαση, δίχως να 

λάβει χώρα συνεδρίασή της υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπογράφεται από 

όλα τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4548/2018. Οι 

συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία 

υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018. Τα πρακτικά 

βρίσκονται στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτής και 

την εν γένει υποστήριξη του έργου της. 

 

5. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου 

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού  η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων: 

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας 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, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να 

παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής, 

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,  

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

εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη 

οντότητα. 

 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 . 

ζ) H 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. 
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Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει επίσης γνώση της έκθεσης αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 περ. (ι) και παρ. 4 του ν. 4706/2020 και την υπ’ 

αριθμ.1/891/30.09.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εισηγείται στη Διοίκηση της 

Εταιρείας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν ευρημάτων. 

 

Σε σχέση με την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου 

έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

- Εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι είναι συμβατός με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου,  

- Συμβάλλει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της ακεραιότητας της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό, αλλά και την 

ανάκληση του επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, 

- Εξετάζει και υποβάλει προτάσεις αναθεώρησης, όταν το κρίνει απαραίτητο, της λειτουργίας, της 

δομής, των στόχων και των διαδικασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, 

- Εξετάζει και αξιολογεί το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων που 

έχει υποβληθεί από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου 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, στην οποία γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ελέγχου, 

- Εξετάζει και αξιολογεί το ετήσιο πλάνο ελέγχων που υποβάλλεται από τη Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου που καταρτίζεται βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων και των αποτελεσμάτων των 

προηγούμενων ελέγχων, 

- Εξετάζει και αξιολογεί, τις ελεγκτικές εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τα σχόλια 

της Διοίκησης, 

- Αξιολογεί, την επάρκεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

με σκοπό την προώθηση αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων όπου κρίνεται απαραίτητο, 

- Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της, 

- Λαμβάνει γνώση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των εκθέσεών  της τακτικών και 

έκτακτων και παρακολουθεί την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο αυτών, 

αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, και 

- Επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους 

κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας τριμηνιαίες 

εκθέσεις με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο και 

παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών. 

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαβεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το έργο των 
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εξωτερικών ελεγκτών, σε ό,τι αφορά το σκοπό και την ποιότητα αυτού, είναι ορθό, πλήρες και επαρκές. 

Επίσης, εξετάζει και παρακολουθεί σε διαρκή βάση την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών καθώς 

και την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι ακριβείς, αξιόπιστες και σύμφωνες με τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα, τις φορολογικές διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Επίσης, παρακολουθεί το σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των δημοσιευμένων (και 

υπό δημοσίευση) οικονομικών καταστάσεων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 

στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή Ελέγχου 

ενημερώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης από τη Διοίκηση. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή αιτείται να πραγματοποιεί συναντήσεις 

με τη Διοίκηση / αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών 

εκθέσεων. 

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων: 

- Αξιολογεί την σύνταξη και τη ροή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ώστε να είναι ορθή και 

σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, 

- Εξετάζει την ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εφόσον 

κριθεί σκόπιμο υποβάλει προτάσεις βελτίωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

- Προβαίνει σε αξιολόγηση του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου ώστε να καλύπτει τα 

σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπ όψιν τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και 

χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας, 

- Επισκοπεί τις Οικονομικές Εκθέσεις πριν την έγκρισή τους, προκειμένου να αξιολογήσει την 

πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπ όψιν της καθώς και 

με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την 

παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις 

δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο. 

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να 

έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις σημαντικές κρίσεις 

και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξή τους. 

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου επισκοπεί τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με το 

κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη 

λειτουργία της Εταιρείας. 
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6. Κανόνες εσωτερικής λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της πρέπει: 

• να έχει πρόσβαση στα αρχεία, στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την 

υλοποίηση του έργου της, 

• να έχει επικοινωνία με στελέχη και προσωπικό της εταιρείας  για την προσήκουσα διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων., 

• να έχει  επικοινωνία τόσο με τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου όσο και με το νόμιμο 

Ελεγκτή της Εταιρείας, 

• να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πρόσφορους πόρους για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων και εξωτερικών συνεργατών. 

 

7. Τροποποίηση - αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Η Οποιαδήποτε τροποποίηση - αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας πρέπει να εγκρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

…………………………………………………………………………………………………. 


