
                     
         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
      ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ & ΕΛΕΓΥΩΝ 
                                Ν.Π.Δ.Δ. 
 

 

                     
 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 0003/09 

Δπάπκεια και Πεπιεσόμενο ηηρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ 

για ηη σοπήγηζη άδειαρ νόμιμος ελεγκηή 

 

Αζήλα, 28 Ιαλνπαξίνπ 2010  

Η Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) αλαθνηλώλεη ηα 

αθόινπζα: 

1. Αξκόδηα Αξρή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο επάξθεηαο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ αζθνύκελσλ λόκηκσλ ειεγθηώλ είλαη ε ΔΛΣΔ.  

2. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλόηεηα 

εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ, πνπ πηζηνπνηήζεθαλ κε ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ.  

3. Η ΔΛΣΔ έρεη δηθαίσκα, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη κε θάζε πξόζθνξν 

κέζν, λα θξίλεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ ηεο ζθνπνύ, ηελ επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζώο θαη ηελ επάξθεηα ηεο επνπηείαο ησλ λόκηκσλ 

ειεγθηώλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία ησλ αζθνπκέλσλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ λ. 3693/2008. 

4. Καηά ηελ άζθεζε ηεο σο άλσ δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, ε ΔΛΣΔ ζα εθαξκόδεη 

ηηο βαζηθέο αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνύζεο. 

5. Η πξαθηηθή άζθεζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ησλ αζθνπκέλσλ ζε 

ππνρξεσηηθνύο ειέγρνπο θαη έρεη δηάξθεηα γηα ηνπο πηπρηνύρνπο ΑΔΙ θαη ΣΔΙ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν (2) έηε κεηά ηελ επηηπρή 

πεξάησζε ησλ επαγγεικαηηθώλ εμεηάζεσλ, θαη γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο 

ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) έηε κεηά ηελ επηηπρή 

ζπκκεηνρή ζηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο.  

6. Η σο άλσ πξαθηηθή άζθεζε πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ρίιηεο (1000) ώξεο 

ειεγθηηθήο εκπεηξίαο εηεζίσο ζε ππνρξεσηηθνύο ειέγρνπο ππό ηελ επνπηεία 

λόκηκνπ ειεγθηή. 
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7. Η αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γίλεηαη κε πξάμε ηεο ΔΛΣΔ 

κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην ώκα Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (ΟΔΛ) θαη ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

Πξνζάξηεκα Α ηεο παξνύζεο. 

8. Η πξαθηηθή άζθεζε θξίλεηαη επαξθήο εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη ζσξεπηηθά νη 

δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο, θαζώο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 9 ηεο παξνύζεο. 

9. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνρεύνπλ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ν αζθνύκελνο έρεη 

αθελόο απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ απαηηνύκελσλ 

ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη αθεηέξνπ έρεη εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο 

γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή. Οη δεμηόηεηεο απηέο 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην πξνζάξηεκα Β ηεο παξνύζεο θαη αθνξνύλ ηνπο 

αθόινπζνπο ηνκείο: 

α) Γενληνινγία θαη Δπαγγεικαηηζκόο: Ο αζθνύκελνο πξέπεη λα έρεη 

επηδείμεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ ζπκκόξθσζε κε ηηο αξρέο 

επαγγεικαηηζκνύ θαη δενληνινγίαο πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 1 ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Β. 

 

β) Σερληθέο Γεμηόηεηεο: Ο αζθνύκελνο πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηελ θαηνρή 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β. 

 

γ) Γηνηθεηηθέο Γεμηόηεηεο: Ο αζθνύκελνο πξέπεη λα απνδεηθλύεη όηη θαηέρεη 

ηηο ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο έξγνπ θαη δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ, όπσο 

εμεηδηθεύνληαη ζην Κεθάιαην 3 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β.  

 

δ) Διεγθηηθέο Γεμηόηεηεο: Ο αζθνύκελνο πξέπεη λα έρεη επηδείμεη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ ηηο δεμηόηεηεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην 

4 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β. 

 

Από ην ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζην πξνζάξηεκα Β, νη αζθνύκελνη 

πξέπεη λα επηδείμνπλ ηελ απόθηεζε όισλ ησλ Τπνρξεσηηθώλ δεμηνηήησλ θαζώο 

θαη κέξνο ησλ Πξναηξεηηθώλ δεμηνηήησλ, έηζη ώζηε λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ 

ειάρηζην αξηζκό δεμηνηήησλ αλά ελόηεηα όπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην 

πξνζάξηεκα Β  

10. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απόθηεζεο ησλ πξναλαθεξζεηζώλ δεμηνηήησλ 

ππνβάιινληαη εηήζηεο αλαθνξέο ζύκθσλα κε ηα πξνζαξηήκαηα Γ θαη Γ ηεο 

παξνύζεο. 
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11. Οη εηήζηεο αλαθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνλ αζθνύκελν, ζπλππνγξάθνληαη από 

ηνλ επηβιέπνληα λόκηκν ειεγθηή θαη έρνπλ ηελ ηζρύ ππεύζπλεο δήισζεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. Καηαηίζεληαη ζην ΟΔΛ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ, 

επί πνηλή απαξαδέθηνπ, από ηελ πάξνδν θάζε έηνπο. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ σο έηνο νξίδεηαη ην δσδεθάκελν από 01 Ινπιίνπ έσο 30 

Ινπλίνπ.  

12. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνύζεο, ην ΟΔΛ 

αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζ’ απηέο κε ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία ησλ ππνβαιιόκελσλ εηήζησλ αλαθνξώλ, θαη θαηόπηλ ππνβάιιεη ζηελ 

ΔΛΣΔ βεβαίσζε όηη όια ηα ζηνηρεία είλαη έγθπξα θαη αθξηβή.  

13. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε ΔΛΣΔ ππνβάιιεη ηνπο αζθνύκελνπο ζε 

εμεηαζηηθή δηαδηθαζία από επηηξνπή απαξηηδόκελε από κέιε ηνπ ΟΔΛ θαη ηεο 

ΔΛΣΔ. 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

14. Η ΔΛΣΔ δύλαηαη ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο λα απνθιίλεη, κεηά 

από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ., από ηηο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνληαη κε ηελ 

παξνύζα Αλαθνίλσζε, νζάθηο νη ηδηαηηεξόηεηεο θαη ην εηδηθό πεξηερόκελν ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ην ππαγνξεύνπλ. 

15. Η ΔΛΣΔ δύλαηαη λα δηελεξγεί ειέγρνπο, επηηόπηνπο ή κε, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηεο επνπηείαο 

πνπ παξέρνπλ νη λόκηκνη ειεγθηέο ζηνπο αζθνύκελνπο. ην πιαίζην απηό ε 

ΔΛΣΔ έρεη ηε δπλαηόηεηα αξρηθά λα απεπζύλεη ζπζηάζεηο, θαη ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο, λα παξαπέκπεη ηνπο επνπηεύνληεο λόκηκνπο ειεγθηέο ζην 

Πεηζαξρηθό πκβνύιην. 
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Πποζάπηημα Α’ 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ 

ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  

 

 

 

 

 



ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ «Α» 

ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  
(ύμθωνα με ηο Ν.3693/2008) 
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Πξνο: ΟΔΛ Ηκεξ:____________    /    /    . 

Καπνδηζηξίνπ 28 

106 82, Αζήλα 

 

ηνηρεία Αηηνύληνο: 

Όλνκα:  

Δπώλπκν:  

Παηξώλπκν:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  

Αξρή Έθδνζεο ΑΓΣ:  

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ:  

Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία:  

Αξηζκόο Μεηξώνπ ΟΔΛ:  

Γηεύζπλζε:  

Σειέθσλν:  

E-mail:  

 

ΘΔΜΑ:  Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο λνκίκνπ ειεγθηή  

Κύξηνη, 

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο λνκίκνπ ειεγθηή κε πξάμε ηεο 
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηελ: 

α) Κανονιζηική Ππάξη 0005/09,ζύκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 43 λ. 3693/2008 γηα όζνπο ήηαν εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ 

.Ο.ΔΛ. θαηά ηελ 25ε  Απγνύζηνπ 2008 κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα εθηόο ηνπ 
Οξθσηνύ Διεγθηή. 

 

β) Ανακοίνωζη 0003/09, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 λ. 
3693/2008 γηα όζνπο δεν ήηαν εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ .Ο.ΔΛ. θαηά 

ηελ 25ε  Απγνύζηνπ 2008. 

 

πλεκκέλα ππνβάιισ θάθειν κε ηα νξηδόκελα δηθαηνινγεηηθά: 

 

Ο Αηηώλ 
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Πποζάπηημα Β’ 

ΠΟΙΟΣΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΝΟΜΙΜΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

 

 

 

 



        ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β 

 

 7 

ΠΟΙΟΣΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΝΟΜΙΜΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 
  
  
ΚΧΓΙΚΟ     ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 
 

ΦΤΗ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 

1. Γεονηολογία και Δπαγγελμαηιζμόρ 
ύνολο δεξιοηήηων : 6 
Δλάσιζηορ απιθμόρ απαιηούμενων δεξιοηήηων : 6 

 

   
1.1 Γλώζε θαη ζπκκόξθσζε κε ηνλ θώδηθα δενληνινγίαο Τπνρξεσηηθή 

 
   
1.2 Αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ    ζε ηξίηνπο αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο  
ειεγθηηθήο εηαηξείαο) 

Τπνρξεσηηθή 
 

   
1.3 Έγθαηξε ελεκέξσζε γηα αιιαγέο ζην θαλνληζηηθό πιαίζην πεξί 

δενληνινγίαο θαη  αλεμαξηεζίαο θαζώο θαη επί ζεκάησλ ειεγθηηθήο 
θαη ινγηζηηθήο  

Τπνρξεσηηθή 
 

   
1.4 ηόρεπζε ζηε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο εξγαζίαο Τπνρξεσηηθή 

 
   
1.5 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνύ 

επαγγέικαηνο 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
1.6 Γηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη 
Τπνρξεσηηθή 

 
   

2. Σεσνικέρ Γεξιόηηηερ 
ύνολο δεξιοηήηων : 19 
Δλάσιζηορ απιθμόρ απαιηούμενων δεξιοηήηων : 11 

 

   
2.1 Οικονομικέρ καηαζηάζειρ  

   
2.1.1 Δμέηαζε ηεο επάξθεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάξηηζε ησλ   νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
2.1.2 Αμηνιόγεζε ηεο νξζήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
2.1.3 Ιθαλόηεηα νξζήο εξκελείαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  Τπνρξεσηηθή 

 
   
2.2 Οικονομική αναθοπά ππορ ηη διοίκηζη  

   
2.2.1 Αμηνιόγεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία αλαθνξώλ πιεξνθόξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο 
ειεγρόκελεο εηαηξείαο 

Πξναηξεηηθή 

   
2.2.2 Πξνεηνηκαζία αλαθνξώλ πιεξνθόξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο 

ειεγρόκελεο εηαηξείαο 
Πξναηξεηηθή 
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ΚΧΓΙΚΟ      
 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΦΤΗ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 

 
2.3 Κανονιζηικό Πλαίζιο  

   
2.3.1 Δληνπηζκόο θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεκαηηθό 

πεξηβάιινλ θαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ πεξηβάιεη ηελ 
ειεγρόκελε νληόηεηα.  

Πξναηξεηηθή 

   
2.3.2 Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ κεραληζκώλ αληηκεηώπηζεο  ησλ 

θηλδύλσλ πνπ απνξξένπλ από ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ην 
θαλνληζηηθό πιαίζην 

Πξναηξεηηθή 

   
2.4 Δπισειπημαηικό πλάνο και ζύνηαξη Πποϋπολογιζμών  

   
2.4.1 Αμηνιόγεζε επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ (θαηαλόεζε θαη αμηνιόγεζε 

ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ πνπ θαιύπηνπλ) 
Πξναηξεηηθή 

   
2.4.2 Αμηνιόγεζε δηαδηθαζηώλ ζύληαμεο θαη παξαθνινύζεζεο 

πξνϋπνινγηζκώλ 
Πξναηξεηηθή 

   
2.4.3 Δπηζθόπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εληνπηζκόο 

απνθιίζεσλ θαη αμηνιόγεζε επεμεγήζεσλ . 
Πξναηξεηηθή 

   
2.5 Γιασείπιζη διαθεζίμων και κεθαλαίος  

   
2.5.1 Καηαλόεζε θαη εμαθξίβσζε ηνπ ηξόπνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

ειεγρόκελεο εηαηξείαο   θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ησλ 
θεθαιαίσλ απηήο 

Πξναηξεηηθή 

   
2.5.2 Έιεγρνο ηεο νξζήο παξνπζίαζεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ   Πξναηξεηηθή 
   
2.5.3 Αμηνιόγεζε παξνπζίαζεο θαη απνηίκεζεο ησλ ηπρόλ επελδύζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο 
Πξναηξεηηθή 

   
2.6 Φόποι  
   
2.6.1 Αμηνιόγεζε ηνπ νξζνύ ππνινγηζκνύ θαη παξνπζίαζεο ηνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο  (ηξέρνληνο θαη αλαβαιιόκελνπ) 
Πξναηξεηηθή 

   
2.6.2 Καηαλόεζε ησλ θνξνινγηθώλ επηπηώζεσλ ησλ απνθάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο (θνξνινγηθόο ζρεδηαζκόο) 
Πξναηξεηηθή 

   
2.7 Δζωηεπικό ζύζηημα ελέγσος  

   
2.7.1 Καηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο ειεγρόκελεο 

εηαηξείαο  
Τπνρξεσηηθή 

 
   
2.7.2 Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ  ειέγρνπ 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
2.7.3 Καηαγξαθή ησλ επξεκάησλ (αδπλακηώλ & ειιείςεσλ) ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη παξνπζίαζε ηνπο ζηελ 
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο 

Τπνρξεσηηθή 
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ΚΧΓΙΚΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΦΤΗ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 

   
2.7.4 Αμηνιόγεζε επάξθεηαο ινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ Τπνρξεσηηθή 

 
   
3. Γιοικηηικέρ Γεξιόηηηερ 

ύνολο δεξιοηήηων : 12 
Δλάσιζηορ απιθμόρ απαιηούμενων δεξιοηήηων :   9 

 

 

   
3.1 Αποδοσή και διαηήπηζη παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ  

   
3.1.1 Πξνώζεζε θαη παξνπζίαζε ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ππνςήθην 

πειάηε 
Πξναηξεηηθή 

   
3.1.2 Αμηνιόγεζε θαη απνδνρή λένπ αιιά θαη πθηζηάκελνπ πειάηε θαη 

ειεγθηηθνύ έξγνπ 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
3.1.3 πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ζύκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
3.1.4 Αμηνιόγεζε αλεμαξηεζίαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ έλαληη ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
3.2 Γιοικηηική ςποζηήπιξη  
   
3.2.1 Δπηδίσμε γηα έγθαηξε ηηκνιόγεζε θαη είζπξαμε ησλ ακνηβώλ Πξναηξεηηθή 
   
3.2.2 Δπηζθόπεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο 

ππεξεζίαο  
Τπνρξεσηηθή 

 
   
3.2.3 Λήςε έγθαηξεο αμηνιόγεζεο από ηνλ ειεγρόκελν όζνλ αθνξά ηελ 

πνηόηεηα ηεο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο 
Πξναηξεηηθή 

   
3.2.4 Πξαγκαηνπνίεζε ζε ηαθηηθή βάζε ζπκθσλίαο πξνϋπνινγηζκνύ 

θαη πξαγκαηνπνηεζέληνο θόζηνπο ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ 
Πξναηξεηηθή 

   
3.2.5 πγθξόηεζε θαηάιιειεο νκάδαο ειέγρνπ ιακβαλνκέλσλ ππ’ όςηλ 

ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 
παξερόκελεο ππεξεζίαο 

Τπνρξεσηηθή 
 

   
3.2.6 πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ παξνρή 

ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ  
Πξναηξεηηθή 

   
3.2.7 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ειεγθηηθήο νκάδαο, θαη θαηακεξηζκόο 

εξγαζίαο  
Τπνρξεσηηθή 

 
   
3.2.8 Παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηεο παξερόκελεο 

ππεξεζίαο θαη αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο   
Τπνρξεσηηθή 
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ΚΧΓΙΚΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΦΤΗ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 

 
4 Δλεγκηικέρ Γεξιόηηηερ  

ύνολο δεξιοηήηων : 13 
Δλάσιζηορ απιθμόρ απαιηούμενων δεξιοηήηων : 13 

 

  
 

 

4.1 σεδιαζμόρ  

   
4.1.1 Αμηνιόγεζε ειεγθηηθνύ θηλδύλνπ θαη δηακόξθσζε ησλ θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ  
Τπνρξεσηηθή 

 

   
4.1.2 Τπνινγηζκόο  επηπέδνπ ζεκαληηθόηεηαο θαη επηκεξηζκόο ηνπ ζηηο 

επηκέξνπο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο  
Τπνρξεσηηθή 

 
   
4.1.3 Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ απάηεο θαη ησλ ζεκαληηθώλ θηλδύλσλ 

πνπ απνξξένπλ από ην επηρεηξεκαηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο.    

Τπνρξεσηηθή 
 

   
4.1.4 ρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη επηκεξηζκόο ησλ 

εξγαζηώλ ζηελ ειεγθηηθή νκάδα 
Τπνρξεσηηθή 

 

   
4.2 Δκηέλεζη  
   
4.2.1 πιινγή θαηάιιεισλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ θαη ζύληαμε θύιισλ 

εξγαζίαο 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
4.2.2 Αμηνιόγεζε ησλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ θαη ησλ θύιισλ εξγαζίαο 

θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
Τπνρξεσηηθή 

 

   
4.2.3 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειεγθηηθνύ πξνγξάκκαηνο  Τπνρξεσηηθή 

 

4.2.4 Δθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ βάζεη ηνπ 
αληίζηνηρνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

Τπνρξεσηηθή 
 

   
4.2.5 Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο θαη πιεξόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ειεγθηηθήο 
εξγαζίαο 

Τπνρξεσηηθή 
 

   
4.2.6 Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο θαη πιεξόηεηαο ηνπ ειεγθηηθνύ θαθέινπ 

ζε ζρέζε κε ηελ ππό εμέηαζε νηθνλνκηθή νληόηεηα  θαη ησλ 
ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

Τπνρξεσηηθή 
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ΚΧΓΙΚΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΦΤΗ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΑ 

 
4.3 Ολοκλήπωζη   
   
4.3.1 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επί αδπλακηώλ ή ειιείςεσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη αλαθνξά ηνπο ζηελ επηηξνπή 
ειέγρνπ θαη ηε δηνίθεζε 

Τπνρξεσηηθή 
 

   
4.3.2 Αμηνιόγεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο θαη ησλ επηπηώζεσλ, ησλ ζεκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο 
Τπνρξεσηηθή 

 
   
4.3.3 Οξζή ζύληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ θαη έθδνζε θαηάιιειεο 

γλώκεο βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ.  
Τπνρξεσηηθή 
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Πποζάπηημα Γ’ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑ ΔΡΓΟ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Προςωπικά ςτοιχεία αςκοφμενου νομίμου ελεγκτι Προχπθρεςία που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο :

Περίοδοσ Απαςχόλθςθσ:

Από:          /             /                  Ζωσ:          /             /                  

Περιγραφι ζργου:

Χαρακτθριςτικά Πελάτθ & Ζργου: Περιγραφι ρόλου αςκοφμενου ςτο ζργο:

Πελάτθσ

Επωνυμία:

Κλάδοσ / Αντικείμενο:

Ειςθγμζνθ (ναι / όχι):

Φψοσ πωλιςεων:

Φψοσ ενεργθτικοφ:

Ζργο

Είδοσ ελζγχου:

Λογιςτικό πλαίςιο:

Κωδικοί δεξιοτιτων που εξαςκικθκαν:

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

Δθλώνω ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι απολφτωσ ακριβι και αλθκι. ε περίπτωςθ 

ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 

του Ν. 1599/1986.

Ο κφριοσ εταίροσ / νόμιμοσ ελεγκτισ επιβλζπων του αιτοφντα ςτο δθλωκζν ζργο:

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

Δθλώνω ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι απολφτωσ ακριβι και αλθκι. ε περίπτωςθ 

ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

Ν. 1599/1986.

Όνομα:

Επϊνυμο:

Αρικμόσ Μθτρϊου ΣΟΕΛ:

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ:

Ο αιτών αςκοφμενοσ νόμιμοσ ελεγκτισ:

Όνομα:

Επϊνυμο:

Υπογραφι:

Ημερομθνία: Ημερομθνία:

Όνομα:

Επϊνυμο:

Υπογραφι:
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Πποζάπηημα Γ’ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΣΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΑΚΗΗ 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Από:          /             /                  Ζωσ:          /             /                  

Προςωπικά ςτοιχεία αςκοφμενου νομίμου ελεγκτι κοπόσ και επιβεβαίωςθ τθσ πλθροφορίασ:

Γνωρίηω και αποδζχομαι ότι κα τθρθκεί αρχείο με τισ υποβαλλόμενεσ από εμζνα πλθροφορίεσ

Όνομα: από τθν ΕΛΤΕ ι και το Σϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για ςκοποφσ κατοχφρωςθσ

Επϊνυμο: τθσ εργαςιακισ μου εμπειρίασ προκειμζνου να αποκτιςω άδεια εργαςίασ ωσ Νόμιμοσ

Αρικμόσ Μθτρϊου ΣΟΕΛ: Ελεγκτισ . Συναινϊ και αποδζχομαι τα ςτοιχεία αυτά θ ΕΛΤΕ ι και το ΣΟΕΛ να 

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ: επιβεβαιϊςουν επικοινωνϊντασ αυτά ςτουσ δθλωκζντεσ από εμζνα εργοδότεσ, 

υπεφκυνουσ επιβλζποντεσ νόμιμουσ ελεγκτζσ ι και εξουςιοδοτθμζνουσ 

προϊςταμζνουσ επιβλζποντεσ τθν εργαςιακι μου εμπειρία.

Στοιχεία εργοδότριασ εταιρείασ (επωνυμία, 

αντικείμενο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail)

Επωνυμία: 

Αντικείμενο:

Διεφκυνςθ:

Τθλζφωνο:

e-mail:

Στοιχεία υπεφκυνου επιβλζποντα ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι

Όνομα:

Επϊνυμο:

Αρικμόσ μθτρϊου:

Διεφκυνςθ:

Τθλζφωνο:

Τίτλοσ κζςθσ εργαςίασ υποψιφιου νόμιμου ελεγκτι

e-mail:
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Ζργο (Πελάτθσ, Είδοσ ζργου και Περίοδοσ) Σφντομθ

 περιγραφι ρόλου Υποχρεωτικόσ 

ζλεγχοσ (Ναι/ΌΧΙ)

Μθ υποχρεωτικόσ 

ζλεγχοσ (Ναι/ΌΧΙ)

Μθ ελεγκτικό 

ζργο (Ναι/ΌΧΙ)

Ο αιτών αςκοφμενοσ νόμιμοσ ελεγκτισ:

Υπογραφι: Υπογραφι:

Ημερομθνία: Ημερομθνία:

Επϊνυμο:

φφςθ ζργου

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

Δθλώνω ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι απολφτωσ ακριβι και 

αλθκι, και ότι ζχω ςυμπλθρώςει τουλάχιςτον 1.000  ώρεσ 

ελεγκτικισ εργαςίασ ςε υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ.   ε περίπτωςθ 

ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται 

από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986.

Κφριοσ Εταίροσ / Νόμιμοσ 

Ελεγκτισ

Δεξιότθτεσ που 

εξαςκικθκαν

Όνομα:

Επϊνυμο:

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

Δθλώνω ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι απολφτωσ ακριβι και αλθκι, και ότι αιτών αςκοφμενοσ ζχει 

ςυπλθρώςει τρουλάχιςτον 1,000 ώρεσ ελεγκτικι εργαςία ςε υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ.  ε περίπτωςθ 

ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986.

Όνομα:

Ο επιβλζπων νόμιμοσ ελεγκτισ:

 


