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«Έγκριση έκδοσης κανονιστικής πράξης για τη τήρηση του μητρώου ελεγκτών σύμφωνα με
το Ν.3693/2008».
ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME
1. Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά Γραφεία που κατέχουν επαγγελματική άδεια εγγράφονται στο
Μητρώο Ελεγκτών. Το Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο, τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε). Τα διαδικαστικά θέματα τήρησης του μητρώου ανατίθενται
στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) κατά τους ειδικότερους ορισμούς της
παρούσης. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Λ.Τ.Ε ασκεί πλήρη εποπτεία επί του Μητρώου.
2. Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσιτό στο κοινό. Η πρόσβαση σ’ αυτό
γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.
3. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Μητρώου τηρούνται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
4. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Λ.Τ.Ε αίτηση,
στην οποία επισυνάπτουν επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμου
ελεγκτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 6 ή 7 της παρούσης
στοιχεία.
5. Η εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο, καθώς και κάθε τροποποίηση των
εγγραφέντων στοιχείων διενεργείται από την Ε.Λ.Τ.Ε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Σ.Ο.Ε.Λ
ή του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε).
6. Κάθε εγγραφή νόμιμου ελεγκτή στο Μητρώο διαλαμβάνει με διακεκριμένη αρίθμηση τα εξής
στοιχεία:
α) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση
επαγγέλματος και κατοικίας, τηλέφωνα, αριθμούς φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση του νόμιμου
ελεγκτή,
β) επωνυμία και διακριτικό τίτλο, διεύθυνση έδρας και γραφείου ή υποκαταστήματος, τηλέφωνα,
αριθμούς φαξ και διαδικτυακή διεύθυνση του ελεγκτικού γραφείου, στο οποίο ή για
λογαριασμό του οποίου ο νόμιμος ελεγκτής παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τη
νομική σχέση με την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές,
γ) χρονολογία λήψης της επαγγελματικής άδειας,
δ) τυχόν εγγραφή σε Μητρώο άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή τρίτων
κρατών με σαφή μνεία του εκεί αριθμού μητρώου και της επωνυμίας της αρμόδιας για την
εγγραφή αυτή αρχής,
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ε) συμμετοχές στα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης,
ζ) αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου του άρθρου 3
του ν.3148/2003,
στ)πειθαρχικές έρευνες και ποινές,
Για τους ελεγκτές τρίτων κρατών που εγγράφονται στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν.3693/2008, στη σχετική εγγραφή υπάρχει σαφής μνεία της ιδιότητάς τους
αυτής με σαφή αντιδιαστολή της εγγραφής τους από τις εγγραφές των νόμιμων ελεγκτών.
7. Κάθε εγγραφή Ελεγκτικού Γραφείου στο Μητρώο διαλαμβάνει με διακεκριμένη αρίθμηση τα εξής
στοιχεία:
α) επωνυμία και διακριτικό τίτλο ελεγκτικού γραφείου, διεύθυνση έδρας και υποκαταστήματος
καθώς και όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του ελεγκτικού γραφείου στην Ελλάδα,
β) νομική μορφή,
γ) όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση
επαγγέλματος και κατοικίας, τηλέφωνα, αριθμούς φαξ, διαδικτυακή διεύθυνση των
ιδιοκτητών και των νομίμων εκπροσώπων του ελεγκτικού γραφείου, καθώς και όλων των
νόμιμων ελεγκτών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό ή ενεργούν για λογαριασμό του
ή συνδέονται με οιονδήποτε τρόπο με το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα από τη νομική
μορφή της σχέσης αυτής,
δ) επωνυμία και έδρα του δικτύου, στο οποίο ανήκει ή συνεργάζεται το ελεγκτικό γραφείο,
ε) τυχόν εγγραφή στο μητρώο άλλων κρατών μελών της Ε.Ε ή τρίτων κρατών με σαφή μνεία
του εκεί αριθμού μητρώου και του ονόματος της αρμόδιας για την εγγραφή αυτή αρχής.
Για τις ελεγκτικές οντότητες τρίτων κρατών που εγγράφονται στο Μητρώο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3693/2008, στη σχετική εγγραφή υπάρχει σαφής μνεία της
ιδιότητας τους αυτής με σαφή αντιδιαστολή της από τις εγγραφές των ελεγκτικών γραφείων.
8. Η Ε.Λ.Τ.Ε έχει δικαίωμα να ζητήσει οιαδήποτε διευκρίνιση κρίνει αναγκαία για την ενημέρωση
του Μητρώου ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για την ενημέρωσή του.
9. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή
των πληροφοριακών στοιχείων της παρούσης. Για κάθε μεταβολή των εν λόγω στοιχείων
υποχρεούνται να ενημερώνουν την Ε.Λ.Τ.Ε. και το Σ.O.E.Λ, εντός πέντε ημερολογιακών
ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς ή παραπλανητικής παροχής των
υποβληθέντων πληροφοριακών στοιχείων ανακαλείται οριστικά η επαγγελματική άδεια
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 16 του ν.3693/2008.
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