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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

 Άπθπο 1  Ανηικείμενο 

 Ο παξψλ λφκνο έρεη σο Αληηθείκελν ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 

2006 (ΔΔ L157 ηεο 9.6.2006) θαη ηε ζπλεπαγφκελε, ιφγσ ηεο πξναλαθεξφκελεο ελαξκφληζεο, 

ζπκπιήξσζε θαη κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ηνλ ειεγθηηθνινγηζηηθφ 

ζεζκφ, φπσο, θπξίσο, ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην έρεη ξπζκηζζεί απφ ην λ. 3148/2003 

"Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 136 Α/5.6.2003). 

Άπθπο 2  Οπιζμοί 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θάζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, πνπ δηέπεη ηνλ 

ειεγθηηθνινγηζηηθφ ζεζκφ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη Οξηζκνί: 

1. "Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο": ν έιεγρνο ησλ αηνκηθψλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Οδεγίεο 78/660/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Ηνπιίνπ 1978 (ΔΔ L222 ηεο 14.8.1978), 83/349 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 1983 

(ΔΔ L193 ηεο 18.7.1983), 86/635 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 1986 (ΔΔ L 372 

ηεο 31.12.1986) θαη ηεο Οδεγίαο 91/ 674 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1991 (ΔΔ 

L 374 ηεο 31.12.1991). Δπίζεο σο "ππνρξεσηηθφο έιεγρνο" νξίδεηαη θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο 

θαη έθηαζεο ειεγθηηθή εξγαζία πξνβιέπεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, θαηά ηελ Έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φηη δηελεξγείηαη απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. Με 

Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο "ππνρξεσηηθφο έιεγρνο" νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη έθηαζεο ειεγθηηθή 

εξγαζία αλαιακβάλεηαη απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 
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 2. "Νφκηκνο ειεγθηήο": θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη, ζχκθσλα, κε ηνλ παξφληα λφκν ή 

ηελ Οδεγία 43/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 

(ΔΔ L157 ηεο 9.6.2006) άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θξάηνπο - κέινπο λα δηελεξγεί 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο. 

 3. "Διεγθηηθφ γξαθείν": λνκηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο λνκηθήο ηνπ 

πξνζσπηθφηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε νληφηεηα, πνπ δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία 

έρεη ιάβεη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν ή ηελ Οδεγία 43/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 (ΔΔ L157 ηεο 9.6.2006) άδεηα απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο θξάηνπο - κέινπο λα δηελεξγεί ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο. 

 4. "Διεγθηηθή νληφηεηα ηξίηεο ρψξαο": νληφηεηα, κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή ε νπνία δελ έρεη 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειέγρνπο αηνκηθψλ ή ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηαηξείαο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί θαηά ηε λνκνζεζία ηξίηεο ρψξαο. 

 5. "Διεγθηήο ηξίηεο ρψξαο": θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειεγθηηθή 

εξγαζία ζε αηνκηθέο ή ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξείαο πνπ έρεη ζπζηαζεί θαηά 

ηε λνκνζεζία ηξίηεο ρψξαο. 

 6. "Διεγθηήο νκίινπ": έλαο ή πεξηζζφηεξνη λφκηκνη ειεγθηέο ή έλα ή πεξηζζφηεξα ειεγθηηθά 

γξαθεία ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη λφκηκνη ειεγθηέο κε έλα ή πεξηζζφηεξα ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 7. "Γίθηπν": επξχηεξε δηάξζξσζε ζπλεξγαζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ θαηαλνκή θεξδψλ ή ζηνηρείσλ θφζηνπο ή 

βξίζθεηαη ππφ θνηλή ηδηνθηεζία, έιεγρν ή δηνίθεζε, ή ππφθεηηαη ζε εληαία πνιηηηθή θαη 

δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ή δξαζηεξηνπνηείηαη ππφ θνηλή επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή ή ρξεζηκνπνηεί θνηλφ δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ζεκαληηθφ κέξνο επαγγεικαηηθψλ πφξσλ. 

Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.., γηα ηελ χπαξμε ή κε δηθηχνπ, 

είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεκα πνπ ηεο ππνβάιιεηαη. 

8. "πλδεδεκέλν κέξνο ειεγθηηθνχ γξαθείνπ": θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ θνηλή ηδηνθηεζία ή θνηλφ έιεγρν ή θνηλή δηνίθεζε κε ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν. Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.., γηα ηε 

ζπλδξνκή ή κε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, είηε 

απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεκα πνπ ηεο ππνβάιιεηαη. 

9. "Έθζεζε Διέγρνπ": ε έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 51α ηεο Οδεγίαο 78/660/ΔΟΚ θαη 

ζην άξζξν 37 ηεο Οδεγίαο 83/349/ΔΟΚ, θαζψο θαη θάζε έθζεζε πνπ εθδίδεηαη σο απνηέιεζκα 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. 
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 10. "Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα": ηα δηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Standards on 

Auditing-ISA) θαη ηα ζπλαθή πξφηππα θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

θαη θάζε θχζεο θαη έθηαζεο ειεγθηηθνινγηζηηθή εξγαζία αλαιακβάλεηαη απφ ηα πξφζσπα ησλ 

παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 11. "Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα": ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα (International Accounting 

Standards-IAS) ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International 

Financial Reporting Standards-IFRS) θαη νη εξκελείεο ηνπο (SIC- IFRIC Interpretations), νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, πνπ εθδίδνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ην 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board-IASB). 

 12. "Οληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο": νη νληφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ελφο 

θξάηνπο - κέινπο ησλ νπνίσλ νη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο - κέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 

παξάγξαθνο 1 ζεκείν 14 ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ, νη νληφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 1 ζεκείν 1 ηεο Οδεγίαο 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 20ήο Μαξηίνπ 2000, νη νληφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

Οδεγίαο 91/674/ΔΟΚ. Με Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο ΔΛΣΔ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη άιιεο 

νληφηεηεο σο νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε 

γλψκνλα ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζε απηέο θαη άιια παξεκθεξή θξηηήξηα. 

 13. "Με επαγγεικαηίαο": θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν, ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο επνπηείαο, δελ δηελήξγεζε 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, δελ είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε ειεγθηηθφ γξαθείν, δελ ππήξμε κέινο 

ζηε δηνίθεζε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη δελ απαζρνιήζεθε νχηε ζπλδέζεθε κε άιινλ ηξφπν κε 

θάπνην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 14. "Κχξηνο εηαίξνο": 

 α) έλαο ή πεξηζζφηεξνη λφκηκνη ειεγθηέο, πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ έλα ειεγθηηθφ γξαθείν, σο 

θχξηνη ππεχζπλνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ή 

 β) ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ νκίινπ νληνηήησλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο λφκηκνο 

ειεγθηήο, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ειεγθηηθφ γξαθείν, σο θχξηνο ππεχζπλνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ ζε επίπεδν νκίινπ θαη, ηνπιάρηζηνλ νη λφκηκνη ειεγθηέο, πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν, σο θχξηνη ππεχζπλνη ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ ζεκαληηθψλ 

νληνηήησλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ φκηιν ή 

 γ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη λφκηκνη ειεγθηέο πνπ ππνγξάθνπλ ηελ Έθζεζε Διέγρνπ. 
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 15.«Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ..»: Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. πνπ έρεη θαλνληζηηθφ 

πεξηερφκελν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ, ΤΝΔΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 

 

 Άπθπο 3  Υοπήγηζη άδειαρ ζηοςρ νόμιμοςρ ελεγκηέρ και ζηα ελεγκηικά γπαθεία 

 1. Γηθαίσκα δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ νη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (επαγγεικαηηθή άδεηα). 

 2. Αξκφδηα αξρή γηα ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία νξίδεηαη ε ΔΛΣΔ. Ζ ρνξήγεζε ή κε επαγγεικαηηθήο άδεηαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

3. Γηα ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε λφκηκνπο ειεγθηέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 6 έσο 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 4. Γηα ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε ειεγθηηθφ γξαθείν πξέπεη λα πιεξνχληαη 

ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Α) ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 6 

έσο 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη λα έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζηελ Διιάδα1 

 Β) ε πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ λα θαηέρεηαη απφ 

ειεγθηηθά γξαθεία ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - 

κέινο ή απφ θπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 4 θαη 6 έσο 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ1 

 Γ) ε πιεηνςεθία ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα αλήθεη ζε 

ειεγθηηθά γξαθεία, ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - 

κέινο ή ζε θπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 4 θαη 6 έσο 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Όηαλ ην φξγαλν δηνίθεζεο έρεη κφλν δχν κέιε, γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

πεξίπησζεο. 

 Γ) ην ειεγθηηθφ γξαθείν λα πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4. 
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Άπθπο 4  Δνηιμόηηηα 

 Δπαγγεικαηηθή άδεηα ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξφζσπα ή ειεγθηηθά γξαθεία πνπ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα ερέγγπα Δληηκφηεηαο. 

Άπθπο 5  Ανάκληζη ηηρ επαγγελμαηικήρ άδειαρ 

1. Ζ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ αλαθαιείηαη 

πξνζσξηλά ή νξηζηηθά κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

2. Ζ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ αλαθαιείηαη 

νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο νξηζηηθήο αθαίξεζεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., 

β) ζέζε ζε ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), 

 γ) θαηαδίθε κε ηειεζίδηθε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία (θνηλή θαη 

ζηελ ππεξεζία), δσξνδνθία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 

θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

δ) ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα, 

ε) ζε θάζε πεξίπησζε ζνβαξήο ακθηζβήηεζεο ηεο εληηκφηεηαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη εθφζνλ δελ πινπνηεζνχλ απφ απηνχο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνχλ απφ ην Γ.. ηεο 

Δ.Λ.Σ.Δ., γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ακθηζβήηεζε απηή. 

 3.ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, ε ΔΛΣΔ έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ - κειψλ νη νπνίεο έρνπλ θαη απηέο ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή 

άδεηα. Σα ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε πξναλαθεξφκελε 

γλσζηνπνίεζε, θαηαρσξνχληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην ζηνηρείν (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξφληνο, ε Δ.Λ.Σ.Δ. πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή απφ ην Μεηξψν Διεγθηψλ. 
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Άπθπο 6  Πποζόνηα 

 Γηα λα ρνξεγεζεί ζε θπζηθφ πξφζσπν επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Ο ππνςήθηνο λα είλαη θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο παλεπηζηεκηαθήο ή 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ ή ΣΔΗ) ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο ηζφηηκνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο. 

2. Απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο 

Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, επηπέδνπ ηέινπο παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ή ηζνδπλάκνπ 

επηπέδνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 3. Οινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

Άπθπο 7  Δπαγγελμαηικέρ εξεηάζειρ 

 1. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη λα δηαπηζησζεί ε θαηνρή 

πςεινχ επηπέδνπ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ε δπλαηφηεηα ηεο νξζήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. 

2. Οη Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο κε ηελ επηθχιαμε ηεο αδπλακίαο δηελέξγεηαο 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

3. Οη Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο θαη νη εηδηθέο Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ΔΛΣΔ. ηα 

πιαίζηα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ απηνχ, ε ΔΛΣΔ κε Καλνληζηηθέο Πξάμεηο αλαζέηεη ηελ 

νξγάλσζε ή εθηέιεζε ή ακθφηεξα ηα έξγα απηά ζε άηνκα ή θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ κε απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζηα ζέκαηα απηά. Οη Δπαγγεικαηηθέο 

εμεηάζεηο γηα φια ή κέξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή γηα φινπο ή νξηζκέλνπο 

εμεηαδφκελνπο κπνξεί λα δηελεξγνχληαη απφ θνηλνχ κε ηηο Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο άιισλ 

αξκνδίσλ αξρψλ θξαηψλ -κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ ή λα απνηεινχλ κέξνο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ απηψλ. 

 4. Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή ησλ αξκφδησλ επαγγεικαηηθψλ 

θνξέσλ, ε ΔΛΣΔ απνθαζίδεη γηα θάζε νπζηαζηηθφ ή δηαδηθαζηηθφ ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

εμεηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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 5. Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ξπζκίδνληαη κε Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ. 

Άπθπο 8  Έλεγσορ θευπηηικών γνώζευν και ππακηικήρ εθαπμογήρ ηοςρ 

 1. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ηα αθφινπζα: 

 α) Γεληθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο θαη Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 β) Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξφηππα αλαθεξφκελα ζηε ζχληαμε αηνκηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 γ) Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 δ) Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

 ε) Κνζηνιφγεζε θαη δηνηθεηηθή ινγηζηηθή, ζη) Γηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο. 

 δ) Διεγθηηθή θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ειεγθηή. 

 ε) Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο 

θαη ηηο ινηπέο ειεγθηηθνινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. 

 ζ) Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. 

 η) Καλφλεο Αλεμαξηεζίαο θαη επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ηα) Αξρέο θαη εηδηθά ζέκαηα 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλαθή κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο. 

 ηβ) Αξρέο θαη εηδηθά ζέκαηα πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. 

 ηγ) Φνξνινγηθφ δίθαην. 

 ηδ) Αξρέο θαη εηδηθά ζέκαηα αζηηθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 

 ηε) Αξρέο θαη εηδηθά ζέκαηα αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

 ηζη) Πιεξνθνξηθή θαη Μεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα. 

 ηδ) Αξρέο Οηθνλνκίαο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Οηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηε) ηνηρεία Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο. 

 ηζ) Βαζηθέο αξρέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο. 

 2. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

ή ησλ αξκφδησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ην εηδηθφηεξν 



ΝΟΜΟ 3693/2008 (ΦΔΚ Α 174/25.8.2008) 

 

ειίδα 11 απφ 33 
 

πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμειίμεηο ηεο ειεγθηηθήο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

Άπθπο 9  Απαλλαγέρ 

 Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 αιιά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΔ κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή ησλ αξκφδησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηηο Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο 

θαηέρεη αθαδεκατθφ ηίηιν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ εμεηάζηεθε ζηα 

γλσζηηθά απηά αληηθείκελα ή έρεη επηηχρεη ζηα γλσζηηθά απηά αληηθείκελα ζε Δπαγγεικαηηθέο 

εμεηάζεηο ηζνδχλακεο κε ηηο Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άπθπο 10  Ππακηική άζκηζη 

1. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ, νη αζθνχκελνη πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε ζπκκεηνρή αζθνπκέλσλ 

ζε ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο. 

2. Ζ Πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα δπν ηνπιάρηζηνλ έηε, ππφ ηελ επνπηεία λφκηκνπ 

ειεγθηή πνπ έρεη ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο. 

3.  Ζ ΔΛΣΔ έρεη δηθαίσκα, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, λα 

θξίλεη θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ζθνπνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

ηελ επάξθεηα ηεο επνπηείαο ησλ πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επνπηεία ησλ αζθνπκέλσλ. 

Άπθπο 11  ςνεσήρ εκπαίδεςζη 

 1. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, νη λφκηκνη ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

 2. Ζ δηάξθεηα θαη ε επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο 

θαη ε επάξθεηα ησλ θνξέσλ πνπ ηα παξέρνπλ θξίλνληαη κε Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο ΔΛΣΔ, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ή ησλ αξκφδησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ. 

ηα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα, πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα ειεγθηηθά γξαθεία ή ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο. 
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 3. Σα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε νπνηαδήπνηε κέζνδν 

εθπαίδεπζεο. 

Άπθπο 12   Υοπήγηζη άδειαρ ζε νόμιμοςρ ελεγκηέρ από άλλα κπάηη - μέλη 

 Οη λφκηκνη ειεγθηέο πνπ έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο 

έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ επαγγεικαηηθή άδεηα ζηελ Διιάδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

επηηχρνπλ ζε εηδηθέο Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 

κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 89/48/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Γεθεκβξίνπ 1988, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην Διιεληθφ λνκνζεηηθφ 

θαη γεληθφηεξα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πνπ δηέπεη ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ εξγαζία 

ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

ΔΓΓΡΑΦΗ Δ ΜΗΣΡΩΟ 

 

 Άπθπο 13 Γημόζιο Μηηπώο 

 1. Ζ ΔΛΣΔ είλαη αξκφδηα λα ηεξεί Γεκφζην Μεηξψν (Μεηξψν Διεγθηψλ) γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή 

άδεηα. Με Καλνληζηηθή Πξάμε ηεο ε ΔΛΣΔ αλαζέηεη ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ηεξήζεσο ηνπ 

κεηξψνπ ζε αξκφδην επαγγεικαηηθφ θνξέα. 

 2. Σν Μεηξψν Διεγθηψλ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 14 θαη 15 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 3. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΛΣΔ, δχλαληαη λα πεξηνξίδνληαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηείηαη λα παξέρνληαη απφ ην Μεηξψν Διεγθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 14, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα 

λα πεξηνξηζζεί άκεζε θαη ζεκαληηθή απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ εγγεγξακκέλσλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ειεγθηηθά γξαθεία. 

 4. Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν Διεγθηψλ θάζε λφκηκνπ ειεγθηή θαη θάζε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 

γίλεηαη κε δηαθεθξηκέλε αξίζκεζε (αξηζκφο κεηξψνπ). 

 5. Σν Μεηξψν Διεγθηψλ ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα θαη είλαη πξνζηηφ ζην θνηλφ. 

 6. ε θάζε εγγξαθή ζην Μεηξψν Διεγθηψλ γίλεηαη ζαθήο κλεία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΔ σο 

αξκφδηαο αξρήο γηα: 

 α) ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο, 
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 β) ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, 

 γ) ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

 δ) ηελ άζθεζε δεκφζηαο επνπηείαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άπθπο 14   Δγγπαθή ηυν νόμιμυν ελεγκηών ζηο Μηηπώο Δλεγκηών 

 1. Κάζε εγγξαθή λφκηκνπ ειεγθηή ζην Μεηξψν Διεγθηψλ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

 α) φλνκα, πιήξε ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο θαη αηνκηθήο δηεχζπλζεο θαη αξηζκφ κεηξψνπ, 

 β) ην φλνκα θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο 

δηεχζπλζεο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο δηεχζπλζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ζην νπνίν ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ν λφκηκνο ειεγθηήο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή ζρέζε κε ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο απηέο, 

 γ) πιήξε ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ζην Μεηξψν Διεγθηψλ άιισλ θξαηψλ - 

κειψλ ή θαη ηεο εγγξαθήο ηνπ σο ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο, κε ζαθή κλεία ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ 

ηνπ θαη ηνπ νλφκαηνο ηεο αξκφδηαο, γηα ηελ εγγξαθή απηή, αξρήο. 

 2. Γηα ηνπο ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο πνπ εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηε ζρεηηθή εγγξαθή ππάξρεη ζαθήο κλεία ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπο απηήο κε ζαθή αληηδηαζηνιή ηεο εγγξαθήο ηνπο απφ ηηο εγγξαθέο ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ. 

 3. Ζ ΔΛΣΔ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Διεγθηψλ ή λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ. 

Άπθπο 15   Δγγπαθή ηυν Δλεγκηικών Γπαθείυν ζηο Μηηπώο Δλεγκηών 

 1. Κάζε εγγξαθή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζην Μεηξψν Διεγθηψλ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 α) ην φλνκα, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηελ πιήξε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ, 

 β) ηε λνκηθή κνξθή, 

 γ) ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν, θαζψο θαη πιήξε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, 
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 δ) πιήξε δηεχζπλζε φισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηελ 

Διιάδα, 

 ε) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ Μεηξψνπ Διεγθηψλ φισλ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, πνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην ειεγθηηθφ γξαθείν ή ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ή ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ην ειεγθηηθφ γξαθείν, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή ηεο ζρέζεο απηήο, ζη) πιήξε ζηνηρεία ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

δηεχζπλζεο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

 δ) πιήξε ζηνηρεία ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δηεχζπλζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

 ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν αλήθεη ή κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν, 

 ζ) πιήξε ζηνηρεία ηπρφλ εγγξαθήο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζην Μεηξψν Διεγθηψλ άιισλ 

θξαηψλ - κειψλ, ή θαη ηεο εγγξαθήο ηνπ σο ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο, κε ζαθή κλεία 

ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ θαη ηνπ νλφκαηνο ηεο αξκφδηαο, γηα ηελ εγγξαθή απηή, αξρήο. 

 2. Γηα ηηο ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Διεγθηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηε ζρεηηθή εγγξαθή ππάξρεη 

ζαθήο κλεία ηεο ηδηφηεηαο ηνπο απηήο θαη κε ζαθή αληηδηαζηνιή ηεο απφ ηηο εγγξαθέο ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

 3. Ζ ΔΛΣΔ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ Διεγθηψλ ή λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ. 

Άπθπο 16   Δνημέπυζη ηυν πληποθοπιών ηος Μηηπώος Δλεγκηών 

 1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 

θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηελ εληφο πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ελεκέξσζε ηεο 

ΔΛΣΔ ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο. 

2. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο, ηα ειεγθηηθά γξαθεία, ηνπο 

ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο θαη ηηο ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπληζηά 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ινηπψλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, θαη ηελ 

επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πεξίπησζεο ε` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3148/2003 απφ ην 

Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.. 
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 3. ηα πιαίζηα ηεο αζθνχκελεο απφ ηελ ΔΛΣΔ δεκφζηαο επνπηείαο παξέρεηαη ζε απηήλ ην 

δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηνηρείσλ, κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 

4. Ζ άξλεζε ππνβνιήο ή ε αλαθξηβήο ή παξαπιαλεηηθή παξνρή ησλ ππνβαιιφκελσλ, θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηνηρείσλ, απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη 

ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ινηπψλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, θαη ηελ επηβνιή ηεο θχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 2 πεξίπησζε ε`ηνπ λ. 3148/2003 απφ ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.. 

Άπθπο 17  Σεκμηπίυζη ηηρ εςθύνηρ για ηην παποσή ηυν πληποθοπιών ηος Μηηπώος 

Δλεγκηών 

 Ζ αθξίβεηα θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 

14,15 θαη 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο επζχλεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

παξέρνπλ ζηελ ΔΛΣΔ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, επηθπξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ησλ νξηδφκελσλ, 

θαηά ηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνζψπσλ γηα ηελ παξνρή ηνπο. 

Άπθπο 18  Γλώζζα ηήπηζηρ ηος Μηηπώος Δλεγκηών 

 Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 14,15 θαη 16 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

  

Άπθπο 19  Κώδικαρ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ 

 Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ ηζρχνληα 

Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 

Federation of Accountants), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηε 

θαλνληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 48 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ, ζεζπίζεη κέηξα εθαξκνγήο βαζηδφκελα επί ησλ αξρψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο. 

Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα ζεζπίδεη πην ιεπηνκεξείο θαλφλεο, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ σο άλσ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο 

θαη λα πξνβιέπεη πξφζζεηεο ξπζκίζεηο σο πξνο ηε δενληνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
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λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφλ ε Δ.Λ.Σ.Δ. δηαβνπιεχεηαη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο κε ην ΟΔΛ.. 

Άπθπο 20  Ανεξαπηηζία και ανηικειμενικόηηηα 

 1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

Αλεμαξηεζία ηνπο έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηνχο νληνηήησλ θαη θέξνπλ ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο φηη ελεξγνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην. Κχξην 

θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπο είλαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε 

άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

 2. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, φηαλ κεηαμχ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ 

δηθηχνπ ζην νπνίν αλήθεη θαη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ππάξρεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή, 

επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε, ε νπνία ζα νδεγνχζε έλαλ ελεκεξσκέλν, αληηθεηκεληθφ θαη 

ζπλεηφ ηξίην λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δηαθπβεχεηαη ε Αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. ρέζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη δηαθπβεχνπλ ηελ 

Αλεμαξηεζία, είλαη ηδηαίηεξα ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 3. Όηαλ ε Αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απεηιείηαη απφ 

θαηαζηάζεηο απηνειέγρνπ, ηδίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηφηεηαο ζπλεγφξνπ, νηθεηφηεηαο, εθθνβηζκνχ 

θαη δηαηάξαμεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξφζθνξα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο 

ηεο Αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηφ βαζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα απηά δελ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ζε αλεθηφ βαζκφ ηνλ θίλδπλν ππνλφκεπζεο ηεο Αλεμαξηεζίαο, ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρνπλ ππνρξέσζε λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

 4. ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

εάλ πθίζηαληαη ζπλζήθεο απηνειέγρνπ ή ηδίνπ ζπκθέξνληνο. 

 5. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηελ 

ΔΛΣΔ, εθζέηνληαο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζθνξα 

κέηξα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε αλεθηφ βαζκφ, γηα ηε 

ιήςε κε δεζκεπηηθήο γλσκάηεπζεο θαη θαζνδήγεζεο επί ηνπ πξαθηένπ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηειηθή θξίζε πεξί ηεο Αλεμαξηεζίαο γίλεηαη θαηά ην ζηάδην ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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 6. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά, ζηα 

Φχιια Δξγαζίαο, φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε αλεθηφ βαζκφ. 

 7. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη, εμεηδηθεχνληαη θαη εξκελεχνληαη: 

 α) ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πξφζθνξα κέηξα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 

3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

 β) θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη ε ππνλφκεπζε ηεο Αλεμαξηεζίαο, 

 γ) θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα πξφζθνξα κέηξα ηα νπνία, εθφζνλ ιεθζνχλ θαη 

πινπνηεζνχλ, είλαη δπλαηφλ λα άξνπλ ηελ απαγφξεπζε, πνπ ηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

Άπθπο 21  Δμπιζηεςηικόηηηα και επαγγελμαηικό απόππηηο 

 1. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

 2. Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ηεο δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη εξεπλψλ ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε απηνχο, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

 3. Όηαλ λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ λφκηκν ειεγθηή ή 

ειεγθηηθφ γξαθείν, ν πξνεγνχκελνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν παξέρνπλ ζηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ειεγρφκελε νληφηεηα. 

 4. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη πάςεη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη ν πξψελ λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εμαθνινπζνχλ, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ έιεγρν, λα έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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Άπθπο 22   Η Ανεξαπηηζία ηυν νόμιμυν ελεγκηών όηαν οι ςποσπευηικοί έλεγσοι 

διενεπγούνηαι ζηο όνομα και για λογαπιαζμό ελεγκηικού γπαθείος 

 1. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε κεηφρνπ ή εηαίξνπ ή ηδηνθηήηε ή 

κέινπο ηεο δηνίθεζεο ή κέινπο ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, ηηκσξείηαη, πέξαλ ησλ 

ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο, κε Αλάθιεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.  

2. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ αλαπξνζαξκφδνληαη νη θπξψζεηο, πνπ επηβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άπθπο 23   Αμοιβή ςποσπευηικών ελέγσυν 

 1. Ζ ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα ππεξεζίεο απφ λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν 

ππφ νπνηαδήπνηε αίξεζε ή πξνζεζκία ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Δπίζεο πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα ζπληζηά θαη ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 

απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ εμαξηάηαη ή επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή άιισλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα ή ζε ζπγαηξηθή ηεο ή ζε ζπγγελή ηεο ή 

ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα, απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ή απφ 

ζπλδεδεκέλν κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή απφ λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν 

πνπ αλήθεη ζην ίδην δίθηπν κε απηνχο. 

 2. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγνληαη, 

πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ, θαη θπξψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γγ` θαη δδ` ηεο πεξίπησζεο β` 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3148/ 2003 απφ ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V    

ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΔΚΘΔΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

Άπθπο 24  Δλεγκηικά Ππόηςπα 

 1.  Οη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε: 

 Α) ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Standards on Auditing), 

 Β) ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπηζθφπεζεο (International Standards on Review Engagements), 

 Γ) ηα Γηεζλή Πξφηππα πλαθψλ Δξγαζηψλ (International Standards on Related Services). 
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 2. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ππνρξέσζε λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα 

δηαηεξνχλ εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ δηελεξγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ελαξκνληζκέλν κε ηα νξηδφκελα απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ Πνηφηεηαο (International 

Standards on Quality Control). 

 3. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ κπνξνχλ λα επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

Άπθπο 25  Τποσπευηικοί έλεγσοι ενοποιημένυν οικονομικών καηαζηάζευν 

 1. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη αλαιάβεη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θέξεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε φζνλ 

αθνξά φια ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ 

Έθζεζε Διέγρνπ, ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν 

ειεγθηήο νκίινπ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρεη ππνρξέσζε λα επηζθνπεί θξηηηθά θαη λα αμηνινγεί 

ηελ εξγαζία ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ νληνηήησλ ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ησλ 

λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, πνπ δηελεξγνχλ εξγαζία γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ειέγρνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο νκίινπ έρεη 

ππνρξέσζε λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο θαη θαηάιιεια ηε δηελέξγεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο 

επηζθφπεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ θαηαιιειφηεηα θαη επάξθεηα ηεο ηεθκεξίσζεο θξίλεηαη απφ 

ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηελ ΔΛΣΔ λα δηελεξγήζεη πνηνηηθφ έιεγρν ζηελ εξγαζία ηνπ 

ειεγθηή νκίινπ. 

 3. ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, έρεη δηελεξγεζεί ειεγθηηθή εξγαζία απφ ειεγθηή ή ειεγθηηθή νληφηεηα ηξίηεο 

ρψξαο κε ηελ νπνία ε ΔΛΣΔ δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν ειεγθηήο νκίινπ έρεη ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζηελ 

ΔΛΣΔ ηα θχιια εξγαζίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν αλήθεη ή θπιάζζεηαη απφ ηνλ ειεγθηή 

θαη ηελ ειεγθηηθή νληφηεηα ηξίηεο ρψξαο, ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΛΣΔ, είλαη απαξαίηεην 

γηα ηε δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δάλ λνκηθά ή άιια θσιχκαηα 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ ειέγρνπ απφ κηα ηξίηε ρψξα ζηνλ ειεγθηή ηνπ 

νκίινπ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ δηαηεξεί ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ απνηεινχλ απφδεημε φηη 

πξνέβε ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά 
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έγγξαθα ηνπ ειέγρνπ θαη, ζε πεξίπησζε εκπνδίσλ πέξαλ εθείλσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο, 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα απηά. 

Άπθπο 26   Έκθεζη Δλέγσος 

 Ζ Έθζεζε Διέγρνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή πνπ δηελήξγεζε ηελ εξγαζία θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία δηελεξγήζεθε ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

απφ ηνλ θχξην εηαίξν, κε ζαθή κλεία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI 

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 Άπθπο 27   ύζηημα Ποιοηικού Δλέγσος 

 1. Ζ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ αλαηίζεηαη ζηελ ΔΛΣΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην λ. 3148/2003 "Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 136 Α/ 5.6.2003). 

 2. Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ αλαηίζεηαη ζην φξγαλν ηεο ΔΛΣΔ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 παξ. 

1 ηνπ λ. 3148/2003, κε ην φλνκα πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (ΠΔ). 

 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΠΔ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3148/2003, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII   

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

Άπθπο 28   Όπγανο επιβολήρ διοικηηικών κςπώζευν 

 Γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα θάζε παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ, απνθιεηζηηθά αξκφδην φξγαλν 

νξίδεηαη ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.. 
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Άπθπο 29  Αζηική εςθύνη - αζθαλιζηική κάλςτη 

 1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο, ηα ειεγθηηθά γξαθεία θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ 

επζχλνληαη γηα θάζε δεκηά απφ ζεηηθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε. 

 2. Ζ επζχλε γηα απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην δεθαπιάζην ησλ ακνηβψλ ηνπ 

επζπλφκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν. 

 3. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο, ε επζχλε γηα απνδεκίσζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην δεθαπιάζην ησλ ακνηβψλ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ηεο ειεγθηηθήο 

νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν. 

 4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 5. Οη λφκηκνη ειεγθηέο, ηα ειεγθηηθά γξαθεία θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ 

ππνρξέσζε λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ίζε κε ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 6. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ αλαζηνιή ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 7. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. αλαπξνζαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηα πνζά ηεο απνδεκίσζεο θαη ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν απηφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΚΡΑΣΩΝ – ΜΔΛΩΝ 

 

 Άπθπο 30  Απσέρ δημόζιαρ εποπηείαρ 

 Ζ δεκφζηα επνπηεία επί ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ αζθείηαη απφ 

ηελ ΔΛΣΔ, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζην λ. 3148/2003, άξζξα 1 έσο 13, πεξί 

"Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο", φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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Άπθπο 31   ςνεπγαζία εποπηικών απσών ζε επίπεδο συπών - μελών 

 Ζ ΔΛΣΔ είλαη ε αξκφδηα αξρή ζηελ νπνία απεπζχλνληαη νη αξρέο δεκφζηαο επνπηείαο ησλ 

θξαηψλ - κειψλ γηα ζέκαηα ζπλδξνκήο, ζηα αληηθείκελα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. 

Άπθπο 32   Αναγνώπιζη ηυν πςθμιζηικών διαηάξευν ηυν κπαηών - μελών 

 1. ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε νληφηεηα κε θαηαζηαηηθή έδξα ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο, πνπ δηελεξγείηαη απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν κε επαγγεικαηηθή άδεηα ε 

νπνία έρεη δνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο απηνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο, ε θαλνληζηηθή θαη 

επνπηηθή αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηηο επνπηηθέο αξρέο απηνχ ηνπ άιινπ θξάηνπο - κέινπο. 

 2. ε εθαξκνγή ηεο γεληθήο αξρήο πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ 

ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο επηβάιιεηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζπγαηξηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο δελ έρεη ιάβεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηελ 

Διιάδα, ε ΔΛΣΔ δελ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη γηα ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν 

ηεο ζπγαηξηθήο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 3. ε εθαξκνγή ηεο αξρήο πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε 

πεξίπησζε εηαηξείαο κε θαηαζηαηηθή έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο νπνίαο νη κεηαβηβάζηκνη 

ηίηινη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε νξγαλσκέλε αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ν 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ αηνκηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη ιάβεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

ζηελ Διιάδα, ε θαλνληζηηθή θαη επνπηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ηα 

ειεγθηηθά γξαθεία αλήθεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζηελ νπνία έρνπλ ιάβεη 

άδεηα. 

Άπθπο 33   Δπαγγελμαηικό απόππηηο και ζςνεπγαζία ηυν κπαηών - μελών 

 1. Ζ ΔΛΣΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ - κειψλ ζε ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζπλίζηαηαη ηδίσο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηελ παξνρή θαη ιήςε ζπλδξνκήο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΛΣΔ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 43/2006. 

 2. Κάζε πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε ζηελ ΔΛΣΔ ή ζπλεξγάδεηαη ή 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ ΔΛΣΔ, ππνρξενχηαη λα κελ γλσζηνπνηεί ζε άιινλ πιεξνθνξίεο ή 

ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ ΔΛΣΔ. Σν επαγγεικαηηθφ απφξξεην δελ ηζρχεη ζηηο 
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πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΛΣΔ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, ηελ Δζληθή Αξρή Καηαπνιέκεζεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία ηεο ΔΛΣΔ, 

φπνπ ην απφξξεην ηζρχεη γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ 

απηψλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δηψθεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 371 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 3. Ζ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ - κειψλ 

επηηξέπεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 4. Ζ ΔΛΣΔ, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δηαβηβάδεη ρσξίο ζθφπηκε θαζπζηέξεζε ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ πνπ 

θαζηεξψλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ ΔΛΣΔ, ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη 

αίηεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ιακβάλεη ρσξίο ζθφπηκε θαζπζηέξεζε φια ηα αλαγθαία κέηξα 

γηα ηε ζπιινγή ηνπο. Οη δηαβηβαδφκελεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ 

πιεξνθνξίεο θαιχπηνληαη απφ ην ζεζπηζκέλν επαγγεικαηηθφ απφξξεην πνπ ηζρχεη ζην 

θξάηνο - κέινο πνπ ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο. Αλ ε ΔΛΣΔ αδπλαηεί λα παξάζρεη ηηο 

αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αηηνχζα αξκφδηα αξρή 

ηνπ άιινπ θξάηνπο - κέινπο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ θαζπζηέξεζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ. Ζ ΔΛΣΔ κπνξεί λα απαληήζεη αξλεηηθά ζε αίηεκα ιήςεο πιεξνθνξηψλ αλ: 

 Α) ε ρνξήγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα πξνζβάιεη ηελ εζληθή θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα 

ή ηε δεκφζηα ηάμε ή 

 Β) έρεη ήδε θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαη θαηά ησλ 

ίδησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ή 

 Γ) νη ίδηνη λφκηκνη ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ήδε θξηζεί ηειεζίδηθα γηα ηηο ίδηεο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζην πιαίζην ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πνηληθήο δηθνλνκίαο, νη ιακβαλφκελεο απφ ηελ ΔΛΣΔ πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
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ηνλ παξφληα λφκν θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ, απνθιεηζηηθά, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ. 

 5. Ζ ΔΛΣΔ νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ - κειψλ πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 43/2006 ζε απηά ηα θξάηε - κέιε. Οη 

αξκφδηεο αξρέο απηψλ ησλ θξαηψλ -κειψλ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηελ ΔΛΣΔ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο ηνπο. Αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο έρεη ε ΔΛΣΔ ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αλάινγσλ γλσζηνπνηήζεσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ - κειψλ. 

 6. Αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο - κέινπο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ ΔΛΣΔ ηε δηελέξγεηα απφ 

απηήλ, έξεπλαο ζηελ Διιάδα ή λα επηηξαπεί ζε πξνζσπηθφ ηεο λα παξαθνινπζήζεη ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΔ ζηελ Διιάδα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

δηεμαγφκελε έξεπλα ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ΔΛΣΔ. Ζ ΔΛΣΔ κπνξεί λα αξλεζεί ηε 

δηελέξγεηα ηέηνηαο έξεπλαο ζηελ Διιάδα ή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο έξεπλαο απφ πξνζσπηθφ 

αξκφδηαο αξρήο άιινπ θξάηνπο -κέινπο ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 Α) ελδερφκελεο πξνζβνιήο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο, 

 Β) έλαξμεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαη θαηά ησλ ηδίσλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ, 

 Γ) ηειεζίδηθεο θξίζεο θαηά ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 28 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαη θαηά ησλ ηδίσλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IX   

ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗ 

 

 Άπθπο 34 Οπιζμόρ ηος νόμιμος ελεγκηή ή ηος ελεγκηικού γπαθείος 

 1. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν δηνξίδνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ή ησλ κειψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

 2. ε θάζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε Αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απφ ηα 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 
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 3. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. θξίλεηαη, κεηά απφ αίηεκα νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, θαηά πεξίπησζε ε ζπλδξνκή ή κε ηεο γεληθήο αξρήο πνπ θαζηεξψλεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ νληνηήησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. 

Άπθπο 35  Παύζη και παπαίηηζη ηος νόμιμος ελεγκηή ή ηος ελεγκηικού γπαθείος 

 1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία παχνληαη κφλν γηα βάζηκνπο θαη ζπνπδαίνπο 

ιφγνπο. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ή ηελ εθαξκνγή 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ ζπληζηνχλ βάζηκνπο ιφγνπο παχζεο. 

 2. Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΔΛΣΔ ζε 

πεξίπησζε παχζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, παξέρνληαο ζπγρξφλσο 

επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παχζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο. Ζ παχζε ή ε παξαίηεζε λφκηκνπ 

ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ηζρχεη απφ ηελ έγθξηζε ηεο απφ ην Γ.. ηεο ΔΛΣΔ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Υ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 Άπθπο 36  Έκθεζη διαθάνειαρ 

 1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Γεκφζην 

Μεηξψν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13, 14 θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ 

ππνρξέσζε, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, λα ππνβάιινπλ ζηελ 

ΔΛΣΔ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, εηήζηα Έθζεζε δηαθάλεηαο ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: 

 Α) Ννκηθή κνξθή θαη πιήξε ζηνηρεία ησλ πξαγκαηηθψλ κεηφρσλ, εηαίξσλ ή ηδηνθηεηψλ, κέρξη 

ηειηθνχ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 Β) Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ λνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηθηχνπ ζην 

νπνίν ηπρφλ αλήθεη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 Γ) Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη πιήξε 

ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη είλαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

 Γ) Πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ 

αθνινπζεί ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν θαη δήισζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ή 
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νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, γηα ηνλ 

ηξφπν ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ έιεγρν απηφλ. 

 Δ) Ζκεξνκελία πνπ έγηλε ν ηειεπηαίνο Πνηνηηθφο έιεγρνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη έθηαζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηελεξγεζέληνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Σ) Καηάινγνο θαη πιήξε ζηνηρεία ησλ νληνηήησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη 

πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη έθηαζεο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε 

νληφηεηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαηά ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε δηαθάλεηαο. 

 Ε) Γήισζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ 

εμαζθάιηζεο ηεο Αλεμαξηεζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ, θαζψο θαη δήισζε ηνπ φηη δηελεξγήζεθε ηέηνηνο 

έιεγρνο γηα φιεο ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο. 

 Ζ) Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε ζέκαηα ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη πιήξεο 

αλαθνξά γηα ην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο. 

 Θ) Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, φπσο ελδεηθηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ κε αλάιπζε ησλ 

ακνηβψλ ζε ακνηβέο απφ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, απφ ινηπέο ειεγθηηθνινγηζηηθήο θχζεο 

εξγαζίεο, απφ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα, απφ παξνρή ινγηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη απφ παξνρή ινηπψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Η) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

κεηφρσλ ή εηαίξσλ ή ηδηνθηεηψλ. 

 2. Ζ Έθζεζε δηαθάλεηαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν σο 

έλδεημε ηεο αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

3. Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. έρεη δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

έθζεζεο δηαθάλεηαο. Ζ κε ππνβνιή, ε εθπξφζεζκε ππνβνιή ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο ή κε 

πιήξνπο έθζεζεο δηαθάλεηαο ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

Άπθπο 37   Δπιηποπή Δλέγσος 

 1. Κάζε νληφηεηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ζπζηήλεη θαη δηαηεξεί Δπηηξνπή Διέγρνπ, πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ 

κέινο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, ην δε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηεο 
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Δπηηξνπήο Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη 

ειεγθηηθήο. 

 2. Υσξίο λα κεηαβάιινληαη ή λα κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη, ελδεηθηηθά, ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 Α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

 Β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, 

 Γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

 Γ) ηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη Αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

ηδηαηηέξσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα άιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 3. Ζ πξφηαζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα 

ηνλ νξηζκφ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, γίλεηαη κεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ. 

 4. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 

θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη 

λα επηδψζεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε 

ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Άπθπο 38   Ανεξαπηηζία 

 1. Πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 20 θαη 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν: 

 Α) θάζε ρξφλν επηβεβαηψλεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο Αλεμαξηεζίαο 

ηνπ έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, 

 Β) θάζε ρξφλν γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηε θχζε θαη έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, 
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 Γ) δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπ, 

θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

 2. Γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

φζνλ αθνξά ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο: 

 Α) ν λφκηκνο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή γηα 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πέληε ζπλερή ρξφληα θαη λα επαλαιάβεη ηα 

θαζήθνληα ηνπ κεηά παξέιεπζε δχν ζπλερψλ ρξφλσλ, 

 Β) ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή ρξφληα θαη ν νξηζκφο ηνπ 

κπνξεί λα επαλαιεθζεί κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ ρξφλσλ. 

 3. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ν θχξηνο ειεγθηήο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη 

νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δχν 

ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έπαπζε λα ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα. 

Άπθπο 39   Ποιοηικόρ έλεγσορ 

 Ο Πνηνηηθφο έιεγρνο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 27, δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία 

ρξφληα γηα ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία θαη ηηο ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ 

ρσξψλ, πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηνπιάρηζηνλ θάζε έμη ρξφληα, εθφζνλ ηα παξαπάλσ πξφζσπα δελ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο 

ειέγρνπο ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ XI 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΠΣΤΥΔ 

 

 Άπθπο 40  Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ζε ελεγκηέρ ηπίηυν συπών 

 1. Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γ.., κπνξεί λα ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζε ειεγθηή 

ηξίηεο ρψξαο, αλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 4 

θαη 6 έσο 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, πνπ 
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δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΛΣΔ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

Άπθπο 41  Δγγπαθή ζηο Μηηπώο Δλεγκηών και εποπηεία ελεγκηών και ελεγκηικών 

ονηοηήηυν ηπίηυν συπών 

 1. ην Γεκφζην Μεηξψν, πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 έσο 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα απηά, εγγξάθνληαη φινη νη 

ειεγθηέο θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ ππνβάιινπλ Έθζεζε Διέγρνπ γηα 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο αηνκηθψλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εηαηξείαο πνπ 

ζπζηάζεθε εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, ηεο νπνίαο νη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη γηα 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 

14 ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ, ζηελ Διιάδα. Δμαίξεζε ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξψην 

εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππάξρεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη εθδψζεη 

απνθιεηζηηθά ρξεφγξαθα εηζεγκέλα γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θξάηνπο - 

κέινπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β` ηεο Οδεγίαο 2004/109/ΔΚ, ε 

νλνκαζηηθή αμία ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 50.000 επξψ αλά κνλάδα ή, ζε 

πεξίπησζε ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε άιιν λφκηζκα, ζην ηζνδχλακν, θαηά ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, ησλ ηνπιάρηζηνλ 50.000 επξψ. 

 2. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 17 θαη 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 3. Οη ειεγθηέο θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εγγξάθνληαη ζην Γεκφζην 

Μεηξψν, ππφθεηληαη ζην ζχζηεκα επνπηείαο, ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ην 

ζχζηεκα πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 27, 28 θαη 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 4. Δθζέζεηο ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη απφ κε εγγεγξακκέλνπο ζην δεκφζην κεηξψν, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αθνξνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο 

αηνκηθψλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ παξάγνπλ νπνηνδήπνηε έλλνκν απνηέιεζκα. 

5. Διεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ εγγξάθνληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: 

 α) νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

 β) γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο 

ρψξαο ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο ηζνδχλακεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., κε ηα νξηδφκελα 

ζηα άξζξα 4 έσο 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
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 γ) γηα ηνλ ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν γηα ινγαξηαζκφ ειεγθηηθήο 

νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο, ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο ηζνδχλακεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., 

κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 έσο 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

 δ) νη έιεγρνη ησλ αηνκηθψλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηελεξγνχληαη κε βάζε ηα Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηζνδχλακα, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 20, 22 θαη 23 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ή ηζνδχλακν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., ξπζκηζηηθφ πιαίζην, 

 ε) ππνβάιιεηαη ζηελ Δ.Λ.Σ.Δ. θαη δεκνζηνπνηείηαη δηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ειεγθηή ή 

ηεο ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο, Έθζεζε Γηαθάλεηαο κε πεξηερφκελν απηφ πνπ νξίδεηαη 

απφ ην άξζξν 36 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή κε ηζνδχλακν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., 

πεξηερφκελν. 

Άπθπο 42  ςνεπγαζία με ηιρ απμόδιερ απσέρ ηπίηυν συπών 

 1. Ζ ΔΛΣΔ κπνξεί λα επηηξέςεη ηε δηαβίβαζε ζε αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ, θχιισλ 

εξγαζίαο θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ειεγθηηθή εξγαζία θαη βξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγήζεη 

επαγγεικαηηθή άδεηα, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

 Α) φια ηα έγγξαθα αθνξνχλ ειέγρνπο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εθδψζεη θηλεηέο αμίεο ζηελ ηξίηε 

ρψξα πνπ αηηείηαη ηε δηαβίβαζε ή εηαηξείαο πνπ αλήθεη ζε φκηιν πνπ εθδίδεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηξίηε ρψξα πνπ αηηείηαη ηε δηαβίβαζε, 

 Β) ε δηαβίβαζε γίλεηαη κέζσ ηεο ΔΛΣΔ θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ αηηείηαη ηε 

δηαβίβαζε, 

 Γ) νη αξκφδηεο αξρέο πνπ αηηνχληαη ηε δηαβίβαζε έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο επαξθείο απφ ηελ 

Δπηηξνπή, 

 Γ) νη αξκφδηεο αξρέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΛΣΔ 

ζην πιαίζην πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

 Δ) ε δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην IV ηεο 

Οδεγίαο 95/46/ΔΚ. 

 2. Οη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν δ` ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ: 

 Α) φηη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη ηε δηαβίβαζε αηηηνινγνχλ ην αίηεκα 

ηνπο, 
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 Β) ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ή απαζρνιήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο 

ρψξαο πνπ ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ, 

 Γ) νη αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηαβηβαδφκελα 

έγγξαθα απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε δεκφζηαο επνπηείαο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηζνδχλακν κε απηφ πνπ 

θαζηεξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

 Γ) ε αίηεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ηξίηεο ρψξαο γηα ηε δηαβίβαζε εγγξάθσλ κπνξεί λα 

απνξξηθζεί: 

 - αλ ε δηαβίβαζε ελδέρεηαη λα πξνζβάιιεη ηελ εζληθή θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα 

ηάμε ζηελ Διιάδα ή ζηελ Κνηλφηεηα ή 

 - αλ έρεη μεθηλήζεη ζηελ Διιάδα ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

θαη θαηά ησλ ίδησλ πξνζψπσλ. 

Άπθπο 43 Μεηαβαηική διάηαξη 

 Οη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο ειεγθηψλ, θαηά ηελ Έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ιάβεη άδεηα σο λφκηκνη ειεγθηέο θαη 

ειεγθηηθά γξαθεία αληηζηνίρσο, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 Οη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ κε νπνηαδήπνηε 

ηδηφηεηα θαηά ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνβάιινπλ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα κε ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλαθεξφκελνη ζηε βαζκίδα εγγξαθήο ηνπο θαη ην 

ζηάδην επηηπρνχο πεξάησζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 226/1992 θαη ην ρξφλν πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. θαζνξίδνληαη γηα θάζε 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο λφκηκνπ ειεγθηή 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν. 

Άπθπο 44  Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

 Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη: 

 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 226/1992 "Πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη 

αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή" πνπ αληίθεηληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Σν 

ΟΔΛ ππνρξενχηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηνλ 
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παξφληα λφκν, αλακνξθψλνληαο παξάιιεια ην Δπνπηηθφ ηνπ πκβνχιην ζε ελλεα-κειέο κε 

αλψηαην αξηζκφ ειεγθηψλ γηα θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία ηνπο ηξεηο. 

 2. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., ηξνπνπνηείηαη ην π.δ. 226/1992 (Α` 120) «Πεξί ζπζηάζεσο, 

νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ 

εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ XII 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

 Άπθπο 45 

 1. Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3148/2003 "Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 136 Α`), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 "11. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β`, δ`, ε`, ζη`, δ` θαη ε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9, ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 

3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΔΚ 38 Α`) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ). Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο 

αλαθέξεηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, γηα ηελ ΔΛΣΔ λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε ακνηβή ηνπ γξακκαηέα ηνπ Γ.. θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΛΣΔ. Οη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί θαη 

απνινγηζκνί ηεο Δπηηξνπήο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ." 

 2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ε πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3148/2003 (ΦΔΚ 136 Α`) ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπο 

σο εμήο: 

 "1. πληζηάηαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη ηξηκειέο, ηξηεηνχο ζεηείαο, ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη: 

 α) απφ έλαλ ελ ελεξγεία ή ζε ζχληαμε δηθεγφξν πνπ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

απφ ην Γ.. ηεο ΔΛΣΔ." 

 



ΝΟΜΟ 3693/2008 (ΦΔΚ Α 174/25.8.2008) 

 

ειίδα 33 απφ 33 
 

[…] 

Άπθπο 54  Έναπξη ιζσύορ 

 Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 


