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Αθήνα, 28  Ιανουαρίου 2016  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2016 

   «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»  

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον 

τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2016. Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στα 

ελεγκτικά γραφεία λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της 

συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημο-

σίου ενδιαφέροντος που o ελεγχόμενος φορέας ελέγχει.  

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, 

στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος που ο ελεγχόμενος φορέας ελέγχει. 

- Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πη-

γών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων. 

- Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα. 

- Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη 

διενεργήσει. 

- Συστάσεις και υποδείξεις  στα ελεγκτικά γραφεία και στους νόμιμους ελεγκτές μετά από ποιοτικούς ελέγχους 

που η ΕΛΤΕ έχει ήδη διενεργήσει 

- Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε. 

- Προκαταρτικές έρευνες κατόπιν εντολής των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.  

- Περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών αμοιβών, που έχουν παρατηρηθεί από τα υποβληθέντα πληροφοριακά 

στοιχεία, σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων 

          Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων αποτελούν: 

- α) Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατη-

ρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3693/2008, καθώς και ο έλεγχος της απο-

τελεσματικής τήρησης αυτού.  

- β) Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που ο ελεγχόμενος φορέας ανα-

λαμβάνει, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία. 

- γ) Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που ο ελεγχόμενος φορέας έχει 

δημοσιεύσει, σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 3693/2008, ως προς 

το ελάχιστο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαφάνειας. Πέραν των ανωτέρω οριζόμενων, περιεχόμενο των ποιο-

τικών ελέγχων δύναται να αποτελεί και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που οι νό-

μιμοι ελεγκτές του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3693/2008 και τα ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 2 παρ. 3 του ιδί-

ου νόμου έχουν υιοθετήσει σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα-

τικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νο-

μοθεσίας και της υπ’ αριθ. 004/2009 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

      

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ  

          Γεώργιος Βενιέρης 


