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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2011 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  

 

Αθήνα 14-7-2011 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε. εισηγήθηκαν 

στα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ενέκριναν ομόφωνα, την έκδοση της κάτωθι ανακοίνωσης που 

αφορά στην παύση και παραίτηση νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου: 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σχετικά με την εφαρμογή του 

άρθρου 35 του Ν. 3693/2008 ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

1) Το άρθρο 35 του Ν. 3693/2008 αναφέρει τα εξής: 

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους 

λόγους. Η διάσταση απόψεων σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων ή την 

εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών δεν συνιστούν βάσιμους λόγους παύσης. 

2. Η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Ε.Λ.Τ.Ε. σε 

περίπτωση παύσης του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας 

συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. Την ίδια υποχρέωση έχει και 

ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο σε περίπτωση παραίτησης. Η παύση ή η 

παραίτηση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. 

της Ε.Λ.Τ.Ε. 

2) Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να γνωρίζουν την διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι ελεγχόμενες εταιρείες προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική 

έγκριση από την ΕΛΤΕ όπως περιγράφεται και στην ανακοίνωση 0003/10 της Ε.Λ.Τ.Ε. 

3) Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικούς 

ελέγχους μετά από παύση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου οφείλουν να μην 

αναλάβουν το σχετικό έλεγχο εάν δεν έχει προηγηθεί η έγκριση της παύσης από την Ε.Λ.Τ.Ε. 

4) Στις περιπτώσεις όπου νόμιμοι ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία έχουν ήδη αναλάβει  

υποχρεωτικούς ελέγχους μετά από παύση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου χωρίς να 

έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση της Ε.Λ.Τ.Ε. κατόπιν αιτήσεως της ελεγχόμενης 

μονάδας, δίνεται προθεσμία μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 

2011 για να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα. 

5) Από 1η Οκτωβρίου 2011, νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο που αναλαμβάνει 

υποχρεωτικό έλεγχο μετά από παύση νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση της Ε.Λ.Τ.Ε. καθώς επίσης και οι μη συμμορφούμενοι με την 

παράγραφο 4) ως ανωτέρω, θα παραπέμπονται στην πειθαρχική διαδικασία.  

6) Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ελεγκτικού γραφείου απαιτείται αίτηση 

παραίτησης τόσο από το ελεγκτικό γραφείο όσο και από το νόμιμο ελεγκτή και αναπληρωτή 

του, στη περίπτωση που ονομάζονται ατομικά στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που τους 

διόρισε. 



 
 

7) Τονίζεται ότι αίτηση ελεγχόμενης εταιρίας που δεν περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 0003/10 Ανακοίνωση της Ε.Λ.Τ.Ε. και δεν εξηγεί με 

σαφήνεια τους βάσιμους και σπουδαίους λόγους για την αντικατάσταση, θα απορρίπτεται. 

 


