
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr 

  

 

 

«Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 

82 παρ.5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς 

Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας 

ποιοτικών ελέγχων (Ορθή επανάληψη του 2ου θέματος της υπ’ αριθμ. 51/26-8-2011 

συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.)». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 

 

1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 και των  διατάξεων 

της Κανονιστικής Πράξης υπ’ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως ’υποχρεωτικών 

έλεγχων’», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον 

ελεγκτικολογιστικό θεσμό ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία 

που αναλαμβάνεται και διενεργείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 

10 περ. β΄ του ν. 3943/2011 και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 

1159/22.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1657), από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 

του άρθρου 2 του ν. 3693/2008. 

2. Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παραγράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το 

Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».  

3. Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της 

Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση 

του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού 

θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε.), το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.Ε., δύναται να 

ορίζει ως «εντεταλμένους ελεγκτές» κατά την έννοια του άρθρου 3 της ως άνω υπ’ αριθ. 

007/2010 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, 

ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στη διενέργεια ποιοτικού 

ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών εργασιών της παραγράφου 1 

της παρούσας. 

 

 

Ισχύει από : (01-11-2011/ΦΕΚ 2409) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

001/2011 

http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/fek-b-2409-2011.pdf

