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Δπιηποπή Λογιζηικήρ Σςποποίηζηρ Δλέγσων, Ιδρύμαηα ηλεκηρονικού τρήμαηος,
προζηαζία εσρώ, επιτειρήζεις διαμεζολάβηζης μεηαθοράς κεθαλαίων.
(Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν. 4170/2013)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α`
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΩΝ
Άπθπο 1 ύζηαζη Δπιηποπήρ Λογιζηικήρ Σςποποίηζηρ και Δλέγσων
1. Σπληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο
Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ" (Δ.Λ.Τ.Δ.) κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ. Η Δ.Λ.Τ.Δ. ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ράξηλ
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απνιαχεη
ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο.
2. Η Δ.Λ.Τ.Δ. επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ. Η ελ ιφγσ επνπηεία ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο κφλνλ
γηα ηηο πξάμεηο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..
3. Η Δ.Λ.Τ.Δ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.) ην νπνίν απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν, δχν Αληηπξνέδξνπο θαη ηέζζεξα κέιε θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ψο γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ
Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ππάιιεινο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..
4. Ο Πξφεδξνο επηιέγεηαη απφ πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο, επξχηεξεο απνδνρήο κε
απνδεδεηγκέλε πείξα θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Οη Αληηπξφεδξνη επηιέγνληαη απφ
πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ επξεία επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζηε Λνγηζηηθή ή/θαη Διεγθηηθή.
5. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49 Α΄ ηνπ Καλνληζκνχ
ηεο Βνπιήο.
6. Τα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. είλαη πξφζσπα πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην Σχλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ,
ην Σχλδεζκν Βηνκεράλσλ Βνξείνπ Διιάδνο, αλά έλα κέινο απφ θάζε θνξέα.
7. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. είλαη ηξηεηήο. Σε πεξίπησζε ιήμεο ηεο
ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., απηή παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ην δηνξηζκφ
λέσλ κειψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3148/2003 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο
θαη` αλψηαην φξην.
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8. Μέιε ηνπ Γ.Σ, δελ νξίδνληαη πξφζσπα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.
2683/1999 (ΦΔΚ 19 Α΄). Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, αλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζπληξέμεη έλα απφ ηα πην πάλσ θσιχκαηα.
9. Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη απφ έλαλ
Αληηπξφεδξν. Σπλεδξηάδεη ηαθηηθψο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο φηαλ θξίλεηαη
αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην δεηήζνπλ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ, Γηα ηελ απαξηία
απαηηείηαη ζηα παξφληα κέιε λα παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ή έλαο απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο.
10. Η Δ.Λ.Τ.Δ. εθπξνζσπείηαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε άιιεο αξρέο θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ελψπηνλ
ησλ δηθαζηεξίσλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ απφ ηνλ
Αληηπξφεδξν πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. Τν Γ.Σ. επηηξέπεηαη λα εμνπζηνδνηεί άιιν κέινο ηνπ
Γ.Σ. ή ηξίην λα εθπξνζσπήζεη ηελ Δ.Λ.Τ.Δ. ζε ζπγθεθξηκέλε πξάμε.
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 Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ). Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο
αλαθέξεηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, γηα ηελ ΔΛΤΔ λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Με απφθαζε
ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ε ακνηβή ηνπ γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. θαηφπηλ
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΤΔ. Οη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί θαη
απνινγηζκνί ηεο Δπηηξνπήο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Άπθπο 2 Απμοδιόηηηερ Δ.Λ.Σ.Δ.
Η Δ.Λ.Τ.Δ. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζέκαηα Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ, Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ, Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ
Σρεδίσλ θαη Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ην δίθαην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα δηεζλή πξφηππα.
β) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ.
γ) Γλσκνδνηεί πξνο ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ επί ζεκάησλ ινγηζηηθήο
ηππνπνίεζεο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη απφ ην λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α΄).
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δ) Αζθεί επνπηεία ζην Σψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (Σ.Ο.Δ.Λ.), ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε
ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ησλ κειψλ ηνπ. Με πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
θαζνξίδεηαη ε έθηαζε, ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο ηεο επνπηείαο.
ε) Αμηνινγεί ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Σ.Ο.Δ.Λ..
ζη) (Καηαργήθηκε με ηη παρ.2 ηοσ άρθροσ 37 ηοσ Ν. 4170/2013)
δ) Σπλεξγάδεηαη κε ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173
Α΄) γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απφ ηηο
ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο.
ε) Σπληζηά πξνζσξηλέο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο. Η
ζχζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
εγθξηλφκελε απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη
ην έξγν, ε δηάξθεηα θαη ε ζχλζεζε θάζε επηηξνπήο ή νκάδαο εξγαζίαο. Τν χςνο ηεο ακνηβήο
ησλ κειψλ ηνπο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α΄), φπσο
ηζρχεη θάζε θνξά.
Άπθπο 3 Οπγάνωζη Δ.Λ.Σ.Δ. - Πποζωπικό
1. Σηελ Δ.Λ.Τ.Δ. ζπληζηψληαη:
α) Σπκβνχιην ινγηζηηθήο Τππνπνίεζεο (Σ.ΛΟ.Τ.),
β) Σπκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Σ.Π.Δ.) θαη
γ) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο δχν Αληηπξνέδξνπο.
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ζηε δηάξζξσζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Με φκνην δηάηαγκα θαζνξίδεηαη επίζεο ν αξηζκφο, νη νξγαληθέο
ζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ, ε δηάξζξσζε θαη
νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ, ε δηαδηθαζία κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο θαη θάζε ζέκα πνπ
είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Δμεηδίθεπζε ησλ θαλφλσλ
απηψλ κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο.
3. Μέρξη λα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ε Δ.Λ.Τ.Δ. ιεηηνπξγεί θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κε πξνζσπηθφ πνπ
δηαηίζεηαη ζε απηήλ κε απφζπαζε απφ ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ
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Τνκέα, φπσο νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 θαη χζηεξα απφ αίηεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η απφζπαζε γίλεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνχ, ρσξίο γλσκνδφηεζε ησλ νηθείσλ
ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ φηαλ ν ππάιιεινο απνζπάηαη απφ ην Γεκφζην ή άιινπ θαηά
πεξίπησζε νξγάλνπ. Η δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ. 3229/2004 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Τ.Δ.).
4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3229/2004 έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή
θαη ζηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Τ.Δ.).
Άπθπο 4 ςμβούλιο λογιζηικήρ Σςποποίηζηρ
1. Τν Σ.ΛΟ.Τ. είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. σο
Πξφεδξν θαη ηέζζεξηο εηδηθνχο επηζηήκνλεο νη νπνίνη έρνπλ πςειφ επίπεδν ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο ζηε Λνγηζηηθή θαη καθξνρξφληα πείξα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο. Έλαο,
ηνπιάρηζηνλ, εθ ησλ αλσηέξσ επηζηεκφλσλ απαηηείηαη λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνγηζηηθήο.
Τα κέιε ηνπ Σ.ΛΟ.Τ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. γηα ηξηεηή ζεηεία.
2. Τν Σ.ΛΟ.Τ. γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, ηα νπνία παξαπέκπνληαη ζε
απηφ κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαη ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηήλ. Τα ζέκαηα
απηά είλαη ηδίσο:
α) Η θαηάξηηζε, ε αλαζεψξεζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ θαη ησλ
Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ Σρεδίσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο
θαη ηεο πξαθηηθήο.
β) Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο γεληθήο ή θαηά ζηάδηα ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή απφ θαηεγνξίεο απηψλ.
γ) Η έθδνζε νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ, ησλ Κιαδηθψλ
Λνγηζηηθψλ Σρεδίσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.
3. Σηα ζέκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α`, ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ην
Σ.ΛΟ.Τ. γλσκνδνηεί αθνχ πξνεγεζεί κειέηε θαη εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
Διιάδνο. Η αλάζεζε ηεο κειέηεο ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ,Λ.Τ.Δ. θαη ε ζρεηηθή εηζήγεζε ππνβάιιεηαη ζε απηή κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Αλ ε εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
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ηεο Διιάδνο δελ ππνβιεζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη θαηά πεξίπησζε ην Σ.ΛΟ.Τ.
γλσκνδνηεί ρσξίο ηελ εηζήγεζε.
4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη ην Δζληθφ Σπκβνχιην Λνγηζηηθήο
(Δ.ΣΥ.Λ.) πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην λ. 1819/1988 (ΦΔΚ 256 Α`) θαη κεηαθέξνληαη ζην Σ.ΛΟ.Τ.
ζέκαηα πνπ εθθξεκνχλ ζην Δ.ΣΥ.Λ.
Άπθπο 5 ςμβούλιο Ποιοηικού Δλέγσος
1. Τν Σπκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Σ.Π.Δ.) είλαη πεληακειέο ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζεηεία
ηνπ είλαη ηξηεηήο. Τα κέιε ηνπ Σ.Π.Δ. θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ.
ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαη πξέπεη λα είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο κε εηδηθέο γλψζεηο θαη
εκπεηξία ζε ζέκαηα ειεγθηηθήο, ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Ψο Πξφεδξνο ηνπ
Σ.Π.Δ. νξίδεηαη έλαο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.. Έλα απφ ηα κέιε ηνπ Σ.Π.Δ. νξίδεηαη
απφ ην Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ
ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 226/1992 (Α` 120). Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ
ηνπ Σ.Π.Δ..
2. Τν Σ.Π.Δ. είλαη αξκφδην:
α) γηα ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ επί ησλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3693/2008 (Α` 174),
β) γηα ηε δηαηχπσζε ππνδείμεσλ πξνο ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 3693/2008, σο απνηέιεζκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ,
γ) γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο, ησλ
ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ή ησλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, είηε απηεπαγγέιησο είηε
θαηφπηλ θαηαγγειίαο,
δ) γηα ηε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ πξνο ην Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. σο απνηέιεζκα ηεο δηεμαγσγήο
εξεπλψλ θαηά ηελ πεξίπησζε γ` ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,
ε) γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ θαη κε
ηελ άζθεζε επνπηείαο επί ηεο Γηεχζπλζεο Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ ζεκάησλ, Μειεηψλ θαη
Υπνζηήξημεο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαηά ηε δηεμαγσγή πξναλαθεξζεηζψλ εξεπλψλ,
ζη) γηα ηε δηαηχπσζε γεληθψλ εηζεγήζεσλ πξνο ην Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. επί ειεγθηηθψλ ζεκάησλ,
ζεκάησλ άζθεζεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ, θαη
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δ) επί νηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο πξνζηδηάδεη ζηελ άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο
ειεγθηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηπρφλ
ηέιεζεο πεηζαξρηθψλ παξαβάζεσλ.
3. Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ξπζκίδεηαη ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
δηελέξγεηαο ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, ηδίσο δε:
α) ηα πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, πνπ ζα δηελεξγνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο,
β) ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνξέσλ πνπ ζα εληάζζνληαη θάζε θνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ Σ.Π.Δ. γηα ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ,
γ) νη ππνρξεψζεηο ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ θαηά ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ,
δ) ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, θαη
ε) νη ππνρξεψζεηο ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ θαηφπηλ νινθιήξσζεο ησλ πνηνηηθψλ
ειέγρσλ.
4. Τα πξφζσπα επί ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε πνηνηηθφο έιεγρνο ππνρξενχληαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο πνπ δηαηππψλνληαη πξνο απηά απφ ην Σ.Π.Δ. σο
απνηέιεζκα ηνπ δηελεξγεζέληνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ ππνδείμεσλ ηνπ,
ην Σ.Π.Δ. ηάζζεη ζηα σο άλσ πξφζσπα εχινγε πξνζεζκία πξνο ζπκκφξθσζε. Τπρφλ κε
ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Σ.Π.Δ. εληφο ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ζπληζηά
πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
5. Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαζνξίδεηαη ε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, ε νπνία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..»
Άπθπο 6 Κςπώζειρ και διαδικαζία επιβολήρ αςηών
1. Απνθιεηζηηθά αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ησλ
ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ή ησλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη πεξηπηψζεσλ
κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ην Σπκβνχιην Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ (Σ.Π.Δ.) ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ζπλεπεία ηεο δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, απφ ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3693/2008 («πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα»), θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε
βάξνο ηνπο, είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.) ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..
2. Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο:
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α) Δπίπιεμε.
β) Πξνζσξηλή απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ επί ησλ αηνκηθψλ ή
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλαλ (1) έσο δψδεθα (12)
κήλεο.
γ) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πξφζηηκν χςνπο έσο θαη 100.000 επξψ θαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο, πξφζηηκν χςνπο έσο θαη 200.000 επξψ. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, πξφζηηκν
χςνπο έσο θαη 1.000.000 επξψ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην Γ.Σ.
ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. δχλαηαη λα επηβάιεη πξφζηηκν χςνπο έσο 2.000.000 επξψ. Σηελ πεξίπησζε
επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη δηθαίσκα δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθψλ
ειέγρσλ, ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν δχλαηαη λα ππεξβεί ην φξην ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη λα
αλέιζεη ζε πνζφ ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο ακνηβήο πνπ ηηκνινγήζεθε ζηελ ειεγρφκελε
νληφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία ηειέζζεθε ε παξάβαζε θαη
πξνέξρεηαη απφ θάζε είδνπο ειεγθηηθή εξγαζία. Τα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην
ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
δ) Πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν (2) έηε.
ε) Οξηζηηθή αθαίξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο θαη δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Διεγθηψλ.
3. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο επηβαιιφκελεο θχξσζεο ζε θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε, ελδεηθηηθψο, ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ν
θίλδπλνο γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθν-ινγηζηηθνπ ζεζκνχ, ν ηπρφλ
πξνζπνξηζκφο νθέινπο θαη ε ηπρφλ ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ παξαβάηε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
θπξίνπ εηαίξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3693/ 2008. Τν Γ.Σ. ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Σ.Π.Δ.. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ
επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ιακβάλεη κέξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. πνπ είλαη
Πξφεδξνο ηνπ Σ.Π.Δ., ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
4. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο ηέιεζεο παξάβαζεο απφ λφκηκν ειεγθηή, πνπ δηελεξγεί
ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ε επζχλε ηνπ
λφκηκνπ ειεγθηή δελ αίξεη ηελ ηπρφλ ζσξεπηηθή πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε δηα πξάμεσο ή παξαιείςεσο πιεκκειήο άζθεζε επνπηείαο εθ κέξνπο
εηαίξνπ ή ηδηνθηήηε ή κέινπο ηεο δηνίθεζεο ή κέινπο επνπηηθνχ νξγάλνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ
επί ησλ θπξίσλ εηαίξσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3693/2008 θαη ησλ
λνκίκσλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ελ γέλεη ζηελ ειεγθηηθή
δηαδηθαζία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα
θαηαινγηδφκελν απηνηειψο ζην ειεγθηηθφ γξαθείν ή θαη ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ
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πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πιεκκειή άζθεζε επνπηείαο. Οκνίσο απνηειεί πεηζαξρηθφ
παξάπησκα, ην νπνίν θαηαινγίδεηαη ζην ειεγθηηθφ γξαθείν ή θαη ηα κέιε ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απηνηειψο, θαη θάζε πξάμε ή παξάιεηςε εηαίξνπ ή
ηδηνθηήηε ή κέινπο ηεο δηνίθεζεο ή κέινπο επνπηηθνχ νξγάλνπ ή θπξίνπ εηαίξνπ ειεγθηηθνχ
γξαθείνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3693/2008, ε νπνία ζέηεη ζε
θίλδπλν

ηελ

αλεμαξηεζία

θαη

ηελ

αληηθεηκεληθφηεηα

λφκηκνπ

ειεγθηή,

φπσο

απηή

πξνζδηνξίδεηαη ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο
Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πέξαλ ησλ
ινηπψλ θπξψζεσλ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ηνπ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξάβαζε, ε θχξσζε ηεο αθαίξεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ.
5. Δηδηθψο, ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λνκίκσλ ειεγθηψλ κε ηελ
ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ απηνχ πέξαλ ησλ
θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.
δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ απνβνιή ηεο κε ζπκκνξθνχκελεο επηρείξεζεο θαη ησλ λνκίκσλ
ειεγθηψλ απηήο απφ ην πξφγξακκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. κε ζπλέπεηα θάζε
ειεγθηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγείηαη απφ απηνχο λα κελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Οη
απνθάζεηο πεξί απνβνιήο δεκνζηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., πνπ
θαζνξίδεη ηε θχζε, έθηαζε θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζεο ηνπο.
6. Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ην Γ.Σ. ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηνλ ειεγρφκελν λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγρφκελν ειεγθηηθφ
γξαθείν λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Η ζρεηηθή θιήζε είλαη έγγξαθε θαη ζε απηή κλεκνλεχνληαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζαπηφκελε παξάβαζε, θαζψο θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ
απνηεινχλ ηε βάζε απηήο θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα εθζέζεη ηηο
απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν θαηά ηελ
απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, λα θαιέζεη ηνλ ειεγρφκελν λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγρφκελν
ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ζε παξνρή πξνθνξηθψλ επεμεγήζεσλ ελψπηνλ ηνπ. Σε πεξίπησζε
αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο ζπδήηεζεο γηα άιιε κέξα θαη ψξα, ε γλσζηνπνίεζε ηεο
εκεξνκελίαο ηεο κεηά ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή ζπδήηεζεο, κπνξεί λα γίλεηαη κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν.
Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. δχλαηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο λα
δεκνζηνπνηεί κε θάζε πξφζθνξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέζν ηηο απνθάζεηο απηνχ πνπ αθνξνχλ
ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ.
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7. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ρσξεί
πξνζθπγή νπζίαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο.
8. Τα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 απνηεινχλ έζνδν ηνπ
Γεκνζίνπ θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ.
356/1974), απφ ηελ εθάζηνηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γ.Ο.Υ.), ε νπνία νθείιεη λα
ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Δ.Λ.Τ.Δ. γηα ηελ είζπξαμε ή κε ηνπ πξνζηίκνπ.
Άπθπο 6Α Γιεπεύνηζη ςποθέζεων
1. Η δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ή κε παξάβαζεο ηεο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο δηελεξγείηαη κε ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ Σ.Π.Δ. θαη
κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Θεκάησλ, Μειεηψλ θαη
Υπνζηήξημεο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαη ησλ «εληεηαικέλσλ ειεγθηψλ» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..
2. Τν Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σ.Π.Δ. κπνξεί λα νξίδεη σο «εληεηαικέλνπο
ειεγθηέο», θπζηθά πξφζσπα, ηδηψηεο ή ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία πνπ έρνπλ ιάβεη
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε, ηδίσο ζε ζέκαηα δηελέξγεηαο πνηνηηθψλ ειέγρσλ. Με απφθαζε ηνπ
Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη νη απαηηνχκελεο
εηδηθφηεηεο ησλ «εληεηαικέλσλ ειεγθηψλ», θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη απνδεκίσζεο
ηνπο. Οη «εληεηαικέλνη ειεγθηέο» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ππνρξενχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 33 ηνπ λ. 3693/2008 θαη 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο
θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, νη «εληεηαικέλνη ειεγθηέο» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.
ππφθεηληαη ζηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:
α) Γελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λα εξγάδνληαη γηα
ινγαξηαζκφ λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ δηθηχνπ ηνπο.
β) Γελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έιεγρν λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ζην
νπνίν θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία εξγάζηεθαλ σο εηαίξνη ή ππάιιεινη ή κε ην νπνίν
ζπλδένληαλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφ ην νπνίν ιακβάλνπλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο
ακνηβή.
γ) Γελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, επί ηνπ
νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ έιεγρν.
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Οη «εληεηαικέλνη ειεγθηέο» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζην Σ.Π.Δ. πξηλ απφ
ηελ έλαξμε εθάζηνπ ειέγρνπ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, «ππεχζπλε δήισζε» φηη ζπκκνξθψλνληαη
κε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο θαη απαηηήζεηο.
3. Τν Σ.Π.Δ. δχλαηαη λα δίδεη εληνιέο ειέγρνπ - είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο
θαηαγγειίαο -νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε Γηεχζπλζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο, θαζψο θαη ζηνπο «εληεηαικέλνπο ειεγθηέο» σο πξνο ζέκαηα αζθήζεσο ηνπ
ειέγρνπ θαη, γεληθψο, επνπηεχεη ηελ ελ ιφγσ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπο. Η Γηεχζπλζε
Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Θεκάησλ, Μειεηψλ θαη Υπνζηήξημεο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ ή/θαη νη
«εληεηαικέλνη ειεγθηέο» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. («ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.») κεηά ην πέξαο ηεο
δηεξεχλεζεο ππνζέζεσο ππνβάιινπλ ην πφξηζκα ηνπο ζην Σ.Π.Δ..
4. Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ πηζαλνινγείηαη ζνβαξά
ε ηέιεζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, ην Σ.Π.Δ. κπνξεί λα εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππνζέζεσο
απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δ.Λ.Τ.Δ..
Άπθπο 6Β Δξοςζίερ ηων οπγάνων ηηρ Δ.Λ.Σ.Δ.
1. Τα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ππνζέζεσο γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο ηπρφλ ηέιεζεο παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ
πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο
δχλαληαη:
α) Να έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ έγγξαθα, βηβιία
θαη άιια ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (έγγξαθε, ειεθηξνληθή, καγλεηηθή ή
άιιε) ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη κέζα ή έμσ απφ ηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 8 ηνπ λ. 3693/2008, ηα
νπνία δελ δηθαηνχληαη λα επηθαιεζζνχλ επαγγεικαηηθφ ή άιιν απφξξεην.
β) Να πξνβαίλνπλ ζε θαηαζρέζεηο βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, πνπ
βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ ή
εηαηξεηψλ.
γ) Να ιακβάλνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έλνξθεο ή αλσκνηί καξηπξηθέο θαηαζέζεηο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη λα δεηνχλ
επεμεγήζεηο γηα ηα γεγνλφηα ή έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ
ειέγρνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο.
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2. Τα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. αζθνχλ ηηο σο άλσ αξκνδηφηεηεο ηνπο, εθφζνλ δνζεί
ζρεηηθή, έγγξαθε θαη εηδηθή εληνιή, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.. Η εληνιή δίδεηαη είηε ζε
νξηζκέλν ειεγθηή είηε ζε νκάδα ειεγθηψλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε εληνιή πξέπεη λα
νξίδεη θαη ηνλ ειεγθηή πνπ είλαη ν επηθεθαιήο ηνπ ειέγρνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή δίδεηαη
πξνο «εληεηαικέλν ειεγθηή» ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ππνρξεσηηθά νξίδεηαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη έλαο
ηνπιάρηζηνλ ππάιιεινο ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., ν νπνίνο ππνγξάθεη θάζε έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηε
δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο.
3. Οη έιεγρνη θαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 1,
θαζψο θαη νη θαηαζρέζεηο ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 1, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
νπνηαδήπνηε, γηα ην ειεγρφκελν πξφζσπν, εξγάζηκε ψξα.
4. Γηα ηελ θαηάζρεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ παξφληνο, ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηάζρεζεο. Η έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην
ειεγθηηθφ φξγαλν πνπ ελεξγεί ηελ θαηάζρεζε, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ππάιιεινο ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. θαη απφ ην ειεγρφκελν πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ. Η έθζεζε
θαηάζρεζεο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίγξαθα. Τν έλα απφ ηα αληίγξαθα δηαηεξείηαη απφ ην
αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαη ην άιιν παξαδίδεηαη ζε εθείλνλ πνπ ππέγξαςε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ.
Σε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ παξαπάλσ λα ππνγξάςνπλ, αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαηάζρεζεο
επηδίδεηαη, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζην πξφζσπν, θαηά ηνπ νπνίνπ επεβιήζε ε θαηάζρεζε,
εληφο

δέθα

εξγάζηκσλ

εκεξψλ

απφ

ηελ

εκέξα

νινθιήξσζεο

ηεο

θαηάζρεζεο,

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ησλ άξζξσλ 47 έσο 57 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999). Τν ειεγρφκελν πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ
θαηαζρεζέλησλ εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπ.
5. Η έθζεζε θαηάζρεζεο πεξηιακβάλεη θαη` ειάρηζηνλ:
α) ηνλ ηίηιν «Έθζεζε Καηάζρεζεο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ»,
β) ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο θαηάζρεζεο,
γ) ηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ηεο θαηάζρεζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο
εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηε λνκηθή κνξθή, επσλπκία ή πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
ειεγρφκελνπ πξνζψπνπ,
δ) ην νλνκαηεπψλπκν ησλ δηελεξγνχλησλ ηελ θαηάζρεζε ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.,
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ε) ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Θεκάησλ, Μειεηψλ θαη Υπνζηήξημεο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Π.Δ.,
ζη) ηελ αηηηνινγία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαηάζρεζεο,
δ) ηελ ππνγξαθή ησλ ελεξγνχλησλ ηελ θαηάζρεζε ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., θαζψο
θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ
πξνζψπνπ,
ε) ζαθή πεξηγξαθή ησλ θαηαζρεζέλησλ αληηθεηκέλσλ.
6. Η ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο Δ.Λ.Τ.Δ.. Τν ειεγρφκελν πξφζσπν πνπ
πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη θιεηεχεηαη εγγξάθσο ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα. Η θιήζε
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Θεκάησλ,
Μειεηψλ θαη Υπνζηήξημεο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σ.Π.Δ.. Η θιήζε πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππφζεζεο, γηα ηελ νπνία
πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ν κάξηπξαο θαη κλεκνλεχεη ηελ αξρή ζηελ νπνία απηφ θαιείηαη. Η
θιήζε επηδίδεηαη ζην εμεηαδφκελν πξφζσπν κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, εθαξκνδνκέλσλ
αλαιφγσο ησλ άξζξσλ 47 έσο 57 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κία (1) ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία θαιείηαη πξνο εμέηαζε. Η πξνζεζκία
θιήζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ ην εμεηαδφκελν
πξφζσπν έρεη ηελ θαηνηθία ή έδξα ηνπ εθηφο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Η πξνζεζκία θιήζεο
παξαηείλεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ ην εμεηαδφκελν πξφζσπν έρεη ηελ
θαηνηθία ή έδξα ηνπ εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
7. Η ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ελψπηνλ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ηεο
Δ.Λ.Τ.Δ. θαη ελφο δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ., σο γξακκαηέα. Ο κάξηπξαο, πξηλ
θαηαζέζεη, θαιείηαη λα δειψζεη ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ, ηνλ ηφπν ηεο γέλλεζεο θαη ηεο
θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ειηθία ηνπ.
8. Γηα ηε καξηπξηθή θαηάζεζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα έθζεζε καξηπξηθήο
θαηάζεζεο. Η έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο, ηελ
ψξα θαηά ηελ νπνία άξρηζε θαη ηειείσζε ε θαηάζεζε θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ειεγθηηθνχ
νξγάλνπ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. πνπ έιαβε ηελ θαηάζεζε, ηνπ γξακκαηέα θαη ηνπ κάξηπξα, θαζψο θαη
αθξηβή θαηαγξαθή φζσλ θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ κάξηπξα. Η έθζεζε δηαβάδεηαη απφ φια ηα
παξεπξηζθφκελα θαηά ηελ εμέηαζε πξφζσπα θαη ππνγξάθεηαη απφ απηά. Αλ θάπνην απφ ηα
πξφζσπα απηά αξλείηαη λα ππνγξάςεη, απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε. Η έθζεζε απνηειεί
πιήξε απφδεημε γηα φζα έρεη θαηαζέζεη ν κάξηπξαο. Η έθζεζε είλαη άθπξε, εάλ ιείπνπλ ε
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ρξνλνινγία (εθηφο αλ πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα απφ ην φιν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ή απφ
άιια έγγξαθα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε απηήλ), ε αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ θαη ησλ
επσλχκσλ ή ε ππνγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ θαηάζεζε. Η έθζεζε
ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίγξαθα, απφ ηα νπνία έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ κάξηπξα θαη ην άιιν
ηίζεηαη κε επζχλε ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. πνπ έιαβε ηελ θαηάζεζε, ζην θάθειν
ηεο ππφζεζεο.
9. Χεπδείο ή αλαθξηβείο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
Άπθπο 7 Δκηελεζηική Δπιηποπή
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ην νπνίν κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα ηεο
αλαζέηεη θαη άιια εηδηθά θαζήθνληα.
Άπθπο 8 Πόποι - Καηανομή αςηών - Αμοιβέρ
1. Οη πφξνη ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. πξνέξρνληαη απφ εηζθνξά πνζνζηνχ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ησλ
ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Αλ απφ
ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. ζην ηέινο θάζε ηξηεηίαο πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα (έζνδα - έμνδα) πνπ ππεξβαίλεη ηηο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο,
δηαηίζεηαη έσο ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ απνηειέζκαηνο κε
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ σο έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
2. Η πεξίπησζε α` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ. 226/1992, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«α) εηζθνξά 1,2% επί ησλ ακνηβψλ πνπ ηηκνινγνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο
ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ.»
3. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ηνπ
Πξνέδξνπ, ησλ Αληηπξνέδξσλ, ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Σ.ΛΟ.Τ.
θαη ηνπ Σ.Π.Δ., θαζψο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Άπθπο 9 Αποθάζειρ Δ.Λ.Σ.Δ.
Οη θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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Άπθπο 10 ςνεπγαζία εποπηικών απσών
Η Δ.Λ.Τ.Δ., ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Σψκα Γίσμεο
Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο. Η θαζεκία κπνξεί λα δηαβηβάδεη ζηηο άιιεο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα γηα
ην έξγν ηνπο. Υπνγξάθνπλ πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θαηαξηίδνπλ
θνηλέο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
Άπθπο 11 Τπηπεζιακέρ ςποσπεώζειρ
1. Κάζε πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε ζηελ Δ.Λ.Τ.Δ. θαη νη εληεηαικέλνη απφ
απηή ειεγθηέο ή εκπεηξνγλψκνλεο ππνρξενχληαη λα κελ γλσζηνπνηνχλ ζε άιινλ πιεξνθνξίεο
ή ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
2. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη:
α) Γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν.
β) Γηα ηε γλσζηνπνίεζε απφ ηελ Δ.Λ.Τ.Δ. ζηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο
αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.
γ) Γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ
είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία ηεο Δ.Λ.Τ.Δ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηζρχνπλ
θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
3. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 βαξχλεη θαη ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ
γλψζε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
10.
4. Η παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ δηψθνληαη θαη
ηηκσξνχληαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 371 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
Άπθπο 12 Αζςμβίβαζηα - Πεπιοπιζμοί
1. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή σο ζπκβνχινπ ή ππαιιήινπ ζε
εηαηξεία πνπ ειέγρζεθε απφ απηφλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ. Η
απαγφξεπζε αίξεηαη εάλ πξνεγεζεί θαη νινθιεξσζεί πνηνηηθφο έιεγρνο, ρσξίο επηβαξπληηθφ
απνηέιεζκα γηα απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί. Η δαπάλε βαξχλεη ηελ εηαηξεία πνπ
πξνζιακβάλεη.
2. Απαγνξεχεηαη ε αλάζεζε ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία εθφζνλ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 3 θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ειέγρνπ, δηεηία.
Σειίδα 15 απφ 17

Ν. 3148/03 (ΦΔΚ Α΄ 136/5.6.2003)

3. Γελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία αλήθεη ν νξθσηφο ειεγθηήο πνπ δηελεξγεί
έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Φ.Α.Α. ή ζε ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε ζρέζεο
κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ νπνία πξνμελείηαη ακνηβαηφηεηα ζπκθεξφλησλ, φπσο:
α. εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο,
β. ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο,
γ. ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν ζρήκα θνηλψλ
ζπκθεξφλησλ κε ηελ επηρείξεζε,
δ. πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο,
ε. ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ,
ζη. ινγηζηηθέο ππεξεζίεο,
δ. εθπξνζψπεζε πξνο θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο,
ε. ππεξεζίεο ή εξγαζίεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή,
ζ. εθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα
ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη` επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο σο εγγξαθέο ή
ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο,
η. αλάπηπμε ή παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ,
ηα. εμεχξεζε ζηειερψλ γηα ζέζεηο επζχλεο,
ηβ. θαηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην ηκήκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ηγ. δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ,
ηδ. ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο,
ηε. απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ γηα εηζθνξά, πψιεζε,
εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε,
ηζη. ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο εηαηξεηψλ,
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ,
ηδ. ππεξεζίεο ζπκβνχινπ επελδχζεσλ,
ηε. ππεξεζίεο εθθαζαξηζηνχ,
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ηζ. ππεξεζίεο εθηάθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζην
Φ.Α.Α.
4. Η Ιζρχο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 αξρίδεη κεηά δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

[…]
Άπθπο 27 Ιζσύρ
Η Ιζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Παξαγγέιινκε

ηε

δεκνζίεπζε

ηνπ

παξφληνο

ζηελ

Δθεκεξίδα

ηεο

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 3 Ινπλίνπ 2003
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