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“
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)  

είναι η εθνική εποπτική αρχή  
του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.

Οι αρμοδιότητες της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία  
και έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.  

Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,  
που απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης  
του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία  

του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

” 
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Η τελευταία χρονική επερίοδος ήταν σίγουρα μια 
περίοδος με προκλήσεις για την ΕΛΤΕ. Μαζί με 
όλο τον υπόλοιπο κόσμο έπρεπε να προσαρμο-
στούμε στους νέους τρόπους εργασίας και στο τα-
χέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον που 
προέκυψε από την πανδημία του Covid-19. 

Η ΕΛΤΕ ανταποκρίθηκε σε αυτήν την πρόκληση 
με στόχο να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον κα-
τά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, να 
συνεργαστεί εποικοδομητικά  με άλλες εποπτικές 
αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να υλο-
ποιήσει το σχέδιο δράσης της περιόδου 2020/21 
με τον πιο αποτελεσματικό  και ευέλικτο τρόπο.

Στην ΕΛΤΕ εργαστήκαμε σκληρά σε αυτές τις 
πρωτόγνωρα δύσκολες εποχές αποσκοπώντας 
στο να διασφαλίσουμε ότι η Υπηρεσία θα συνε-
χίσει να εκπληρώνει τον σκοπό της, καθώς είναι 
τώρα ακόμη πιο σημαντικό οι επενδυτές και όλοι 
οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να εμπιστεύονται τη χώ-
ρα μας ως τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και επένδυσης ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη 
στην παροχή των σωστών χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών.

Η παρούσα απολογιστική έκθεση παρουσιάζει την 
πρόοδό μας σε σχέση με τη στρατηγική μας για το 
2020/21 και προσβλέπει στο μέλλον, καθώς συ-
νεχίζουμε τη μετάβασή μας προς τη βελτίωση της 
θέσης μας ως ισχυρής και ανεξάρτητης εποπτικής 
αρχής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό 
της ΕΛΤΕ και τους συνεργάτες της για την αφο-
σίωση, την ευελιξία και τη σκληρή δουλειά, κατά τη 
διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου που αντιμετωπί-
σαμε όλοι. Εκτός από το καθήκον μας να φροντί-
ζουμε το προσωπικό μας, έχουμε επίσης ενεργήσει 
γρήγορα για να ανταποκριθούμε στο διαφορετικό 
περιβάλλον στο οποίο βρεθήκαμε εμείς και οι συ-
νεργαζόμενοι με μας φορείς.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την πρόοδο που 
έχουμε σημειώσει τον τελευταίο χρόνο κυρίως 
στους κάτωθι τομείς: 

Βελτίωση της οργανωτικής μας ικανότητας.

Ενίσχυση της εποπτείας αποσκοπώντας στη βελ-
τίωση της ποιότητας του ελέγχου με τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων στις ελεγκτικές εταιρείες και τους 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Επικοινωνία και ευρύτερη συνεργασία με τους εν-
διαφερόμενους φορείς.

Συνέχιση της δραστηριότητας μας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο με ενεργή συμμετοχή σε οργανι-
σμούς, επιτροπές και συνέδρια.

    

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Εισαγωγικό Σημείωμα  
από την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος ΕΛΤΕ

Καθηγητής Παναγιώτης Παπαδέας

Ο Α΄ Aντιπρόεδρος ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Ο Β΄ Aντιπρόεδρος ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος

Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε 
όλο το προσωπικό 
της ΕΛΤΕ και τους 
συνεργάτες της 
για την αφοσίωση, 
την ευελιξία και τη 
σκληρή δουλειά, 
κατά τη διάρκεια 
μιας δύσκολης 
περιόδου που 
αντιμετωπίσαμε 
όλοι. 
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Η ΕΛΤΕ σε αριθμούς

1.292 
ενεργοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ 
(31.12.2021)

59 
Ελεγκτικές Εταιρείες 
εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ 
(31.12.2021)

76,5 %  
των Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος 
ελέγχθηκαν από τις 6 μεγαλύτερες ελεγκτικές 
εταιρείες

196,1  
εκ. ευρώ  
συνολικός κύκλος εργασιών των ελεγκτικών 
εταιρειών το 2020 
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Ελεγκτικό επάγγελμα
Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια αρχή για τη δημόσια 
εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και των ελεγκτικών εταιρειών. Είναι ο αρμόδιος 
φορέας για τη χορήγηση και την ανάκληση της 
επαγγελματικής άδειας των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, 
έχοντας την ευθύνη για τη ρύθμιση του 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις σχετικά με τη χορήγηση και 
διατήρηση της επαγγελματικής άδειας. Είναι 
επίσης η αρμόδια Αρχή τήρησης του Δημόσιου 
Μητρώου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και των ελεγκτικών εταιρειών. Επιπλέον, είναι 
αρμόδια για την ερμηνεία και εξειδίκευση των 
απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας που 
διέπει τη διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών. 
Τέλος, μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής, η 
ΕΛΤΕ εποπτεύει όλες τις πτυχές άσκησης του 
επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, 
όπως τις επαγγελματικές εξετάσεις, την πρακτική 
άσκηση και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος.

Ποιότητα ελεγκτικών εργασιών 
Η ΕΛΤΕ εποπτεύει την ποιότητα των 
υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούν οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές 
εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιεί 
ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών 
εργασιών βάσει ανάλυσης κινδύνου. 
Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του 
ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών ανατίθεται 
στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ. 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να υποστηρίζεται 
με επαρκείς δοκιμασίες επιλεγμένων φακέλων 
ελέγχου και να περιλαμβάνει την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με τα εφαρμοστέα πρότυπα 
ελέγχου και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας, της 

ποσότητας και της ποιότητας των δαπανηθέντων 
πόρων, των αμοιβών που καταβλήθηκαν και του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της ελεγκτικής εταιρείας. Για τον διενεργηθέντα 
ποιοτικό έλεγχο, συντάσσεται έκθεση με τα 
κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου.

Λογιστικά & Ελεγκτικά πρότυπα  
και πρακτικές
Η ΕΛΤΕ, ως εθνική εποπτική αρχή, είναι αρμόδια 
για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής 
εφαρμογής λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. 
Διασφαλίζει επίσης τη συμμόρφωση των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών 
με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ακολουθώντας τον 
Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Λογιστών (International Federation of Accountants 
- IFAC).  
Όσον αφορά τη θέσπιση λογιστικών και 
ελεγκτικών προτύπων στην ελληνική επικράτεια, 
η ΕΛΤΕ λειτουργεί ως οιονεί σύμβουλος του 
Υπουργού Οικονομικών. Τα θέματα της λογιστικής 
τυποποίησης ανατίθενται στο Συμβούλιο Λογιστικής 
Τυποποίησης (ΣΛΟΤ). Πέρα των ανωτέρω, η ΕΛΤΕ 
συνάπτει συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές 
στο πλαίσιο της συνεργασίας και της άσκησης των 
καθηκόντων της.

Δομή και Θεσμικό Πλαίσιο 
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Διοίκηση και Επιτελικά  Όργανα  
της ΕΛΤΕ
 Το Διοικητικό Συμβoύλιο συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους 
και τέσσερα μέλη.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΤΕ προτείνονται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών Ελλάδος και το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, ένα μέλος από κάθε 
φορέα.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ 
ήταν η εξής:

Πρόεδρος: Καθ . Παναγιώτης Παπαδέας

Α΄Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος 

Β΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ξένος  

Μέλη:  
Αντώνιος Βλυσίδης, εκπρόσωπος της Τράπεζας 
της Ελλάδος  
Νικόλαος Κονταρούδης, εκπρόσωπος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   
Κωνσταντίνος Σφακάκης, εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
Ελλάδος  
Νικόλαος Ηρειώτης, εκπρόσωπος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εκτελεστική Επιτροπή:  
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων της ΕΛΤΕ και την εν γένει 
οργάνωση και λειτουργία του φορέα.  
Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο 
Αντιπροέδρους.

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το 
αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για την εποπτεία του 
ελεγκτικού επαγγέλματος. Κύριος σκοπός του 
είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών 
υπηρεσιών που παρέχουν οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες.

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι 
πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι 
τριετής. Τα μέλη του ΣΠΕ και οι αναπληρωτές τους 
ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.  

Η σύσταση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της 
ΕΛΤΕ ήτανι η εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος,  
(Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ)

Μέλη:  
Ιωάννης Φίλος, Καθηγητής Ελεγκτικής και 
Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του 
Παντείου Πανεπιστημίου  
Νικόλαος Παπαδήμος, ελεγκτής της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  
Δημήτριος Παρασκευόπουλος, συνταξιούχος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Αγγελική Σαμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι 
το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για τη γνωμοδότηση 
σε θέματα λογιστικής τυποποίησης. Κύριος 
σκοπός του είναι η κατάρτιση, η αναθεώρηση και 
η τροποποίηση των εκάστοτε σε ισχύ Λογιστικών 
Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις 
εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής και η 
έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι 
πενταμελές και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη 
του ΣΛΟΤ ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

Η σύσταση του Συμβουλίου Λογιστικής 
Τυποποίησης της ΕΛΤΕ ήταν η εξής:

Πρόεδρος:  
Χαράλαμπος Ξένος, Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Μέλη:  
Kωνσταντίνος Χαλέβας, ΠΕ Εφοριακός 
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος, Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής  
Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής  
Νικόλαος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός.
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Διεύθυνση Λογιστικών  
& Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών  

& Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων
Νομική Υπηρεσία

Οργανωτική Δομή
Η οργανωτική δομή της ΕΛΤΕ ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο 3148/2003, όπως ισχύει, καθώς και στο ΠΔ 
74/2009. Η δομή της ΕΛΤΕ απεικονίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων  
& Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Ελεγκτικών  
Θεμάτων, Μελετών  

& Υποστήριξης  
Ποιοτικών Ελέγχων

Τμήμα Λογιστικών 
Θεμάτων και 

Μελετών

Αντιπρόεδρος Β’Αντιπρόεδρος A’

Πρόεδρος

Διεύθυνση Διοικητικών  
& Οικονομικών Υπηρεσιών
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Η ΕΛΤΕ δεν επιβαρύνει με τη λειτουργία της 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Παραθέτουμε 
παρακάτω τα απολογιστικά μεγέθη για το έτος 
2020.  

Πόροι της ΕΛΤΕ

Οι πόροι της ΕΛΤΕ προέρχονται από εισφορά 
ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών 
ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή 
κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003, 
όπως ισχύει.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2020, 
ανήλθαν στο ποσό των 2.383.319,81 ευρώ,  
έναντι του ποσού των 2.436.715,94 ευρώ του 
προηγούμενου έτους, 

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2020, 
ανήλθαν στο ποσό των 911.027,53 ευρώ, έναντι 
875.918,32 ευρώ του προηγούμενου έτους. 

‘Εξοδα απολογισμού 2020 ανά κατηγορία

Oικονομικός Aπολογισμός 
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Μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών στην Ελλάδα

Συνολικά μερίδια αγοράς 2020 
Κύκλος εργασιών

Μερίδια αγοράς 2020 σε ΟΔΣ 
αμοιβές ελέγχου

Μερίδια αγοράς ΟΔΣ συγκριτικό διάγραμμα

Μερίδια αγοράς 2020 σε ΟΔΣ 
Πλήθος ΟΔΣ/ελεγκτική εταιρεία

Ανάλυση Αγοράς του Ελεγκτικού Κλάδου 

EY
11.78%

Deloitte
14.34%

KPMG 
6,70%

PwC 
17.95%

ΣΟΛ  16,37%

Grant Thornton
9,15%

Άλλα ελεγκτικά 
γραφεία
23.84%

Συνολικά μερίδια αγοράς 2020
Κύκλος  εργασιών

(Πηγή: εκθέσεις διαφάνειας)

EY 10.25%

Deloitte 27.23%

KPMG 
11.40%

PwC 31.29%

ΣΟΛ 4.12%
Grant Thornton 

11.25%

Άλλα ελεγκτικά γραφεία
4.45%

Μερίδια αγοράς 2020 σε ΟΔΣ
αμοιβές ελέγχου

(πηγή: εκθέσεις διαφάνειας)

EY
4.74%

Deloitte
10.34% KPMG 

3.88%

PwC 14.66%

ΣΟΛ 19.40%

Grant Thornton 
20.26%

Άλλα ελεγκτικά 
γραφεία 26.72%

Μερίδια αγοράς 2020 σε ΟΔΣ
Πλήθος ΟΔΣ/ελεγκτική εταιρεία

(Πηγή: εκθέσεις διαφάνειας) 

Πηγή: εκθέσεις διαφάνειας Πηγή: εκθέσεις διαφάνειας
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Επαγγελματικές Εξετάσεις  
και Απαλλαγές
Σκοπός των επαγγελματικών εξετάσεων είναι 
να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου 
θεωρητικών γνώσεων στα απαιτούμενα γνωστικά 
αντικείμενα και η δυνατότητα της ορθής πρακτικής 
εφαρμογής των θεωρητικών αυτών γνώσεων.

Οι επαγγελματικές εξετάσεις και οι ειδικές 
επαγγελματικές εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία 
και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ Στο πλαίσιο της εποπτείας 
και του ελέγχου αυτού, η ΕΛΤΕ με Κανονιστική 
Πράξη ανέθεσε την οργάνωση και εκτέλεση των 
έργων αυτών στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (ΣΟΕΛ) , καθορίζοντας τα καθήκοντα και 
τους όρους υπό τους οποίους διεκπεραιώνονται.

Πρακτική Άσκηση
Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής 
εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που 
αποτελούν αντικείμενο εξετάσεων, οι ασκούμενοι 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση πέντε (5) 
ετών τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη 
μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, 
η οποία καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των 
ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

Συνεχής Εκπαίδευση
Η συνεχής εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για τη 
διατήρηση της επαγγελματικής τους άδειας.

Η διάρκεια και δαπάνη της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, η επάρκεια του περιεχομένου των 
προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης καθώς 
και των φορέων που τα παρέχουν καθορίστηκε με 
σχετική Κανονιστική Πράξη. 

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη 
νομοθεσία , αναφορικά με τη συνεχή εκπαίδευση 
των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διατήρηση 
της επαγγελματικής τους άδειας, αποφάσισε για 
την τελευταία τριετία να ανακαλέσει την εγγραφή  
περίπου 220 ορκωτών ελεγκτών λογιστών από 
το Δημόσιο Μητρώο, έως ότου πληρούν τις 
προϋποθέσεις της συνεχούς εκπαίδευσης.

Δημόσιο Μητρώο

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές 
εταιρείες εγγράφονται, προκειμένου να ασκήσουν 
το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο που 
τηρείται από την ΕΛΤΕ. 

Η εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο, κάθε ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή και κάθε ελεγκτικής εταιρείας 
γίνεται με διακεκριμένη αρίθμηση (αριθμός 
μητρώου). Το Δημόσιο Μητρώο τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται 
με ηλεκτρονικά μέσα και είναι προσβάσιμα από το 
κοινό.

Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης  
Άδειας σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
Στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ καθορίζονται 
οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι λοιπές 
λεπτομέρειες εγγραφής ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στο 
Δημόσιο Μητρώο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 
του ν.4449/2017. 

Εποπτεία Επαγγέλματος 

Η εποπτεία του 
επαγγέλματος 
αποτελείται από 
τρεις βασικούς 
πυλώνες: 
  επαγγελματικές 

εξετάσεις
 πρακτική άσκηση  
  συνεχή 

επαγγελματική 
εκπαίδευση  
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Διάρκεια Διορισμού ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και 
ελεγκτικών εταιρειών  
Βάσει του ν .4449/2017 και του Κανονισμού 
(ΕΕ) 537/2014, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος (ΟΔΣ), υπόκειται στα εξής:

Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι 
για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, 
παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό 
έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους 
και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 
πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.

Για οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος, οι 
κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν 
τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο 
της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε 
(5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και 
δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 
πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από την παύση αυτή. 

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ετών θα 
λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια διορισμού του 
κύριου εταίρου ελέγχου πριν την εφαρμογή του 
ν .4449/2017 και του Κανονισμού 537/2014 .

Διαδικασία Παύσης / Παραίτησης 
Στο άρθρο 43 του ν.4449/2017 προβλέπεται ότι οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες 
παύονται από τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων εν δια μέσω χρήσης , μόνο για 
βάσιμους και σπουδαίους λόγους, και η διοίκηση 
της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να αιτηθεί 
εγγράφως στην ΕΛΤΕ, παρέχοντας συγχρόνως 
επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. 
Την ίδια υποχρέωση έχει και ο ορκωτός ελεγκτής 
λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση 
παραίτησης.

                                

Η δημόσια εποπτεία 
των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών 
& των ελεγκτικών 
εταιρειών 
επιτυγχάνεται μέσω 
της διασφάλισης  
της διαφάνειας  
& της ανεξαρτησίας. 
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Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
Η ΕΛΤΕ έχει δομήσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα 
ποιοτικών ελέγχων με στόχο την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος. Το Συμβούλιο Ποιοτικού 
Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ 
για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα 
κριτήρια τα οποία αφορούν τόσο τη συχνότητα όσο 
και τη μεθοδολογία επιλογής των ελεγχόμενων 
φορέων.

Συχνότητα Ποιοτικών Ελέγχων
Η συχνότητα διεξαγωγής του ποιοτικού ελέγχου 
των ελεγκτικών εταιρειών και/ ή των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών ορίζεται σε κάθε έξι (6) χρόνια, 
εφόσον οι ελεγχόμενοι φορείς δεν διενεργούν 
υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος (ΟΔΣ), ενώ τουλάχιστον κάθε τρία 
(3) χρόνια για τους ελεγχόμενους φορείς που 
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ).

Κριτήρια Επιλογής
Ως προς τα κριτήρια επιλογής του εκάστοτε 
φακέλου/αντικειμένου του ποιοτικού ελέγχου η 
ΕΛΤΕ εξετάζει τις κάτωθι παραμέτρους:

•	 	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 δημοσίου 
ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος 
φορέας και οι εκάστοτε συνθήκες αγοράς.

•	 	Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας 
του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν 
συγκέντρωσης των πηγών 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 
ΕΛΤΕ έχει ήδη διενεργήσει.

•	 	Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει 
σε γνώση της ΕΛΤΕ  

•	 	Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές 
ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος 
των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων 
επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την 
έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά 
βαρύτητας.

Ποιοτικοί  Έλεγχοι 

Η προώθηση  
& η ενίσχυση  
της ποιότητας  
στις αναθέσεις 
ελέγχου αποτελεί 
βασικό μέλημα  
της ΕΛΤΕ.
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Περιεχόμενο Ποιοτικών Ελέγχων
Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται 
μεταξύ άλλων, να είναι :

•	 	Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του 
εσωτερικού συστήματος ποιοτικού 
ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο 
ελεγχόμενος φορέας, καθώς και ο έλεγχος της 
αποτελεσματικής τήρησης αυτού.

•	 	Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών 
επί των υποχρεωτικών ελέγχων που 
αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και 
την κείμενη νομοθεσία.

•	 	Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο 
πρόσφατης  Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει 
δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία.

•	 	Η αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης 
προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης 
οντότητας.

•	 	Η αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, των 
αμοιβών και της απαγόρευσης παροχής μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών.

•	 	Η αξιολόγηση του διορισμού των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 
εταιρειών και της διάρκειας της ελεγκτικής 
εργασίας.

Πέραν των ανωτέρω οριζόμενων, περιεχόμενο 
των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελεί 
και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων 
και διαδικασιών σχετικά με την πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σκοπός μας: 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
ελέγχου μέσω ενός συνδυασμού πρόληψης, 
ανίχνευσης ευρημάτων, αναχαίτισης 
παραβάσεων. 

Εκθέσεις Διαφάνειας
Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες 
και για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον σταθερό 
για το ελεγκτικό επάγγελμα είναι απαραίτητο 
να δημοσιεύονται ετησίως οικονομικά στοιχεία 
αναφορικά με τις δραστηριότητές τους.

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2020 
Κατά το έτος 2020, διενεργήθηκαν  ποιοτικοί έλεγχοι συνολικά, όπως 
παρουσιάζονται κάτωθι, ανά κατηγορία 

Στο πλαίσιο αυτό επισκοπήθηκαν οι εκθέσεις διαφάνειας των ελεγκτικών 
εταιρειών και στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις έγιναν 
οι απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις.

Κοινός Ποιοτικός  
 Έλεγχος (Joint Audit)  
μεταξύ ΕΛΤΕ  
και PCAOB
Τo 2020 δεν λόγω της διασποράς του covid 19 και του ακόλουθου από αυτήν 
περιορισμού των επαγγελματικών ταξιδιών, δεν πραγματοποιήθηκε κανένας 
κοινός ποιοτικός έλεγχος με την αμερικάνικη εποπτική αρχή (Public Company 
Accounting Oversight Board - PCAOB).

Το 2021, παρά τη συνέχιση των περιορισμών μετακινήσεων καθώς και των 
δυσκολιών στις εξ’ αποστάσεως συναντήσεις, η ΕΛΤΕ υπέγραψε με το PCAOB 
συμφωνία διαδικτυακών κοινών ποιοτικών ελέγχων, ολοκληρώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο νέο κύκλο κοινών ποιοτικών ελέγχων με την αμερικάνικη 
εποπτική αρχή (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) και 
ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του 
ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία που είναι σε ισχύ έχει ως αντικείμενο την εποπτεία των 
ελεγκτικών εταιρειών που υπόκεινται στις κανονιστικές διατάξεις των δύο 
εποπτικών αρχών, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τις κοινές επιθεωρήσεις των 
δύο εποπτικών αρχών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
καθώς και για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα διεθνές 
περιβάλλον παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Πηγή: ΕΛΤΕ
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Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) 
είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για να 
γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης. 

Αρμοδιότητες του ΣΛΟΤ

Το ΣΛΟΤ γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής 
τυποποίησης.. Τα θέματα αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ 
είναι ιδίως:

α) Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση 
Λογιστικών Σχεδίων  με σκοπό την προσαρμογή 
τους στις εξελίξεις της επιστήμης και της 
πρακτικής.

β) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της 
γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής εφαρμογής 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς από τις οικονομικές οντότητες.

γ) Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Γνωμοδοτήσεις
Οι γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής 
τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή:

•  Λογιστικής Οδηγίας που αναφέρεται σε 
σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος 
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

•  Λογιστικής Εγκυκλίου που αναφέρεται σε 
ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, 
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

•  Γνωμοδότησης που αναφέρεται σε θέματα 
εφαρμογής των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ.

•  Ατομικής Απάντησης που αναφέρεται σε 
ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο 
επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Έργο του ΣΛΟΤ
Το 2020 υποβλήθηκαν στο ΣΛΟΤ 108 ερωτήματα 
από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, ιδιωτικές εταιρείες, τα οποία και 
απαντήθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των 
περίπου 41 συνεδριάσεων του οργάνου.

Το 2021 υποβλήθηκαν στο ΣΛΟΤ 86 ερωτήματα από 
φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, 
ιδιωτικές εταιρείες, λογιστές κ.ά., τα οποία και 
απαντήθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των 
περίπου 43 συνεδριάσεων του οργάνου.

Λοιπές Δραστηριότητες του ΣΛΟΤ
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης συνέχισε 
τη συνεργασία του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
αρχές και την ενεργό συμμετοχή του στα διεθνή 
δρώμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Κατά το διάστημα 2020 – 2021, το ΣΛΟΤ 
εκπροσώπησε την ΕΛΤΕ σε συναντήσεις στο 
European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG).

Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν καινοτόμα 
θέματα, τα οποία αφορούσαν σε ζητήματα 
λογιστικού περιεχομένου. παρουσιάστηκαν οι 
εφαρμογές τους σε διεθνές επίπεδο.

Λογιστική Τυποποίηση
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Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ είναι το 
αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων 
της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου 
που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών 
αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος 
Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων 
ή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, καθώς 
και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις 
υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ, ως 
αποτέλεσμα της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου 
και  την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΛΤΕ, από δύο μέλη του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και δύο μη 
επαγγελματίες της παραγράφου 14 του άρθρου 
2 του ν.4449/17, οι οποίοι προτείνονται από το 
Eποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

Σχέδια δράσης Ελεγκτικών 
Εταιρειών και Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών
Το ΣΠΕ κατά τη διάρκεια των ετών 2020 αι 2021 
μεταξύ άλλων,  και αναφορικά με σημαντικά 
ευρήματα που προέκυψαν από τη διενέργεια των 
ποιοτικών ελέγχων  είτε παρέπεμψε την υπόθεση 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε έγινε σύσταση 
συμμόρφωσης και  επιβλήθηκε σχέδιο δράσης 
στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή και την ελεγκτική 
εταιρεία. 

Επιβολή Κυρώσεων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ κατά την 
περίοδο 2020 – 2021 προχώρησε στην επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, μίας (1) έγγραφης 
επίπληξης, τριών (3) χρηματικών προστίμων, 
τριών (3) προσωρινών απαγoρεύσεων διενέργειας 
υποχρεωτικών ελέγχων επί των ατομικών ή 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος σε ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές.

Πειθαρχική Διαδικασία  

Η πειθαρχική 
διαδικασία αποτελεί 
καθήκον των 
εποπτικών αρχών 
για την προστασία 
του δημοσίου 
συμφέροντος
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Λοιπές Δράσεις της ΕΛΤΕ

Covid 19
Σαν αποτέλεσμα της πανδημίας covid 19 υπάρχει 
ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με 
την οικονομία, τα μελλοντικά κέρδη και πολλές 
άλλες εισροές που αντιπροσωπεύουν θεμελιώδη 
στοιχεία της χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
Πιθανότατα θα υπάρξουν σημαντικές και 
πολλαπλές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική 
αναφορά που θα ληφθούν υπόψη από 
τους συντάκτες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων για τους σκοπούς της σύνταξης 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
βραχυπρόθεσμα και δυνητικά μεσοπρόθεσμα.

Η αβεβαιότητα που προκύπτει από το τρέχον 
περιβάλλον μπορεί να αυξήσει την πρόκληση για 
την απόκτηση επαρκών κατάλληλων ελεγκτικών 
τεκμηρίων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση 
μιας ανεξάρτητης άποψης σχετικά με το εύλογο 
των εκτιμήσεων και των κρίσεων της διοίκησης.

Υγεία και την ασφάλεια
Στην ΕΛΤΕ, στοχεύουμε να παρέχουμε ένα 
υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για 
όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες μας. 
Τηρηθήκαν αυστηρά οι κανόνες που επέβαλε 
η κυβέρνηση σχετικά με την εξ’ αποστάσεως 
εργασία και την εναλλαγή του προσωπικού 
και επίσης εφαρμόσαμε επιπρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας για τον Covid-19 στα γραφεία μας, 
όπως απολυμάνσεις των γραφείων, και παροχή 
μασκών και απολυμαντικών.

Ποιοτικοί Έλεγχοι
Προσαρμόσαμε το χρονοδιάγραμμα των 
επιθεωρήσεών μας για να επιτρέψουμε στις 
εταιρείες να χειριστούν τους κινδύνους που 
παρουσιάζει η πανδημία COVID-19. Κατά 
την έναρξη της πανδημίας, απαλλάξαμε για 
ένα χρονικό διάστημα τις εγγεγραμμένες στο 
Δημόσιο Μητρώο ελεγκτικές εταιρείες από 

τις επιθεωρήσεις. Αυτή η ευκαιρία έδωσε στις 
ελεγκτικές εταιρείες τον χρόνο, τους πόρους και την 
ευελιξία να εργαστούν επί σημαντικών θεμάτων 
τους πελάτες τους, με γενικό στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας του ελέγχου σε μια περίοδο σημαντικής 
διαταραχής της αγοράς.

Προσαρμόζοντας το πρόγραμμα επιθεωρήσεών 
μας ώστε να ανταποκρίνεται στην πανδημία 
COVID-19: Μετά την έναρξη της πανδημίας, 
προσαρμόσαμε την προσέγγιση των επιθεωρήσεων 
2020/2021 για να βελτιώσουμε και να επιταχύνουμε 
την κατανόηση σε ότι αφορά τον αντίκτυπο της 
κρίσης COVID-19 στους ελέγχους οντοτήτων 
δημοσίου συμφέροντος .

Είναι σημαντικό για τους συντάκτες και τους 
ελεγκτές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
να επικοινωνούν για την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου της πανδημίας κατά το χρονοδιάγραμμα 
προετοιμασίας και τη διαδικασία ελέγχου, καθώς 
είναι πιθανό να υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν 
προηγουμένως αντιμετωπιστεί και να πρέπει τώρα 
να εξεταστούν.

Τόσο οι συντάκτες όσο και οι ελεγκτές είναι 
πιθανό να επηρεαστούν από περιορισμούς στις 
μετακινήσεις. Οι εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες με νέους ή διαφορετικούς τρόπους 
ή/και να διενεργούν ελέγχους με διαφορετικό 
τρόπο. Οι ελεγκτικές εταιρείες μπορεί επίσης να 
έχουν στραφεί στην εξ αποστάσεως εργασία, 
χρησιμοποιώντας διάφορα διαθέσιμα τεχνολογικά 
εργαλεία.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να ασκούν σημαντική 
επαγγελματική κρίση και επαγγελματικό 
σκεπτικισμό και πρέπει να παραμείνουν 
επικεντρωμένοι στις ηθικές τους ευθύνες και 
στο δημόσιο συμφέρον. Τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου (ISA) του IAASB συνεχίζουν να ισχύουν 
πλήρως. Οι ελεγκτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις εθνικές νομικές και κανονιστικές 
απαιτήσεις. Η εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα 
Δεοντολογίας των Επαγγελματιών Λογιστών 
IESBA (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών 
Προτύπων Ανεξαρτησίας), συμπεριλαμβανομένης 
της συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις 

Οι συνέπειες 
της πανδημίας 
Covid-19 στις 
χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις 
και στον υποχρε-
ωτικό έλεγχο είναι 
πολύπλοκες και 
έχουν οδηγήσει σε 
προκλήσεις για τη 
διοίκηση, τους επι-
φορτισμένους με 
την εταιρική διακυ-
βέρνηση καθώς και 
τους ελεγκτές.



16 ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΉΣΉΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

αρχές (ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, 
επαγγελματική επάρκεια και τη δέουσα 
προσοχή, εμπιστευτικότητα και επαγγελματική 
συμπεριφορά), είναι το κλειδί για τη διατήρηση 
και τη διεύρυνση της δημόσιας εμπιστοσύνης σε 
όλους τους ελεγκτές.

Η ΕΛΤΕ επισήμανε τα θέματα όπου οι ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές πρέπει να εστιάσουν λόγω των 
σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων του covid-19:

•  την εκτίμηση του ελεγκτή σχετικά με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern)

•  τη συγκέντρωση επαρκών & κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκμηρίων

•  την επάρκεια των γνωστοποιήσεων 
(disclosure) των ελεγχόμενων εταιρειών 
στις χρημ/κές καταστάσεις σχετικά με τον 
αντίκτυπο του covid-19.

Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4557/2018, 
ενέκρινε την Κανονιστική Πράξη 001/29.09.2021, 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). 

Η Κανονιστική Πράξη 001/2021 εφαρμόζεται 
από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και 
τις Ελεγκτικές Εταιρείες, συμπληρωματικά 
στις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

Η εν λόγω Κανονιστική Πράξη  στοχεύει στην 
παροχή καθοδήγησης για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 
και τις Ελεγκτικές Εταιρείες των διατάξεων του ν. 
4557/2018 όσον αφορά:

•  Στον εντοπισμό και στην εκτίμηση του 
κινδύνου ΞΧ/ΧΤ

•  Στην εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας

•  Στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών και τη 
προστασία των αναφερόντων προσώπων

•  Στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
υπόχρεων προσώπων

Τέλος, ορίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών 
και συμπεριφορών (τυπολογίες).  

Η Κανονιστική Πράξη 001/2021 αντικαθιστά την 
004/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.

ΔΛΠ 19 
Τον Δεκέμβριο του 2021 η ΕΛΤΕ εξέδωσε οδηγία 
για την εφαρμογή της Διερμηνείας του ΔΛΠ 19 η 
οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή Διερμηνειών 
των ΔΠΧΑ. Η Διερμηνεία επηρεάζει σημαντικά 
την κατανομή του Κόστους των Προγραμμάτων 
Καθορισμένων Παροχών (η γνωστή στους 
περισσότερους ως «πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού»).

Η οδηγία αυτή αποτέλεσε και τη βάση για την 
έκδοση περεταίρω εξειδικευμένης καθοδήγησης 
από επαγγελματικά σώματα λογιστών και ελεγκτών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της IFRIC 
αφορά κυρίως στον χρόνο αναγνώρισης της 
δαπάνης στις οικονομικές καταστάσεις, βάσει 
της θεμελιώδους παραδοχής του δουλευμένου 
(accrual assumption) που είναι ταυτόσημη και στα 
δύο λογιστικά πλαίσια (ΔΠΧΑ και ΕΛΠ) και ότι τα 
ΕΛΠ δεν προβλέπουν ρητά τον χρόνο αναγνώρισης 
αυτών των παροχών, η εν λόγω απόφαση πρέπει 
να έχει αναλογική εφαρμογή και στις εταιρείες που 
εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ο νέος λογιστικός χειρισμός αξιολογείται ως 
Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής βάσει των 
προβλέψεων του ΔΛΠ 8.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
ACCA και της ΕΛΤΕ
Τον Σεπτέμβριο 2021 το Association of Chartered 
Certified Accountants  (ACCA) και η Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας εστιάζοντας 
στους τομείς της γνώσης, της πληροφόρησης, της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της 
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έρευνας με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου, 
του λογιστικού επαγγέλματος και της εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου:

Το ACCA θα μοιραστεί με την ΕΛΤΕ τη γνώση, 
την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές της 
μέσω της επικοινωνίας παραδοτέων που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ελεγκτικής και 
λογιστικής διαδικασίας, της  λειτουργίας της 
εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και εργαλεία 
που σχετίζονται με την εφαρμογή των εν λόγω 
γνώσεων από ελεγκτές, λογιστές και τις διοικήσεις 
οντοτήτων.

Η ΕΛΤΕ μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω και να 
προσαρμόσει τις εν λόγω πληροφορίες για τη 
δημιουργία παραδοτέων προστιθέμενης αξίας και 
κατευθυντήριων οδηγιών στους ελεγκτές, τους 
λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα.

Το ACCA και η ΕΛΤΕ θα συνεργαστούν σε σχετικά 
προγράμματα ηγεσίας (Leadership) προς όφελος 
του επαγγέλματος με την οργάνωση κοινών 
δραστηριοτήτων. 

Οι δύο οργανισμοί θα εξετάσουν την ανάπτυξη 
στρατηγικών για την προώθηση της μεταξύ τους 
συνεργασίας.

Το μνημόνιο αυτό έχει ως στόχο την υποστήριξη 
της ανάπτυξης του επαγγέλματος στην Ελλάδα και 
ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του ACCA να 
συνεργάζεται με σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη 
όπως η ΕΛΤΕ.

Δημόσια παρουσίαση και 
συζήτηση στη Ελλάδα επί 
του σχεδίου του Διεθνούς 
Προτύπου Ελέγχου Οικονομικών 
Καταστάσεων για Οντότητες 
Μειωμένης Πολυπλοκότητας
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(ΕΛΤΕ) ως εθνική εποπτική αρχή του λογιστικού 
και ελεγκτικού επαγγέλματος, στο πλαίσιο του 
μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με 
το Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA), υλοποίησε στις 7-12-2021, την πρώτη 
δημόσια παρουσίαση και συζήτηση στη Ελλάδα 

επί του σχεδίου του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 
Οικονομικών Καταστάσεων για Οντότητες 
Μειωμένης Πολυπλοκότητας, το οποίο είχε εκδώσει 
και θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης 
(IAASB). 

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της ΕΛΤΕ, του ACCA και των 
ελεγκτικών εταιρειών συνεισφέροντας με τις 
απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.

Δημιουργία Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων 
Αναδιάρθρωσης Οφειλών 
Η ΕΛΤΕ προχώρησε στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών 
συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των 
ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 
και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). 

Κατ’ εφαρμογή του νέου Νόμου 4738/2020, οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές 
εταιρείες επιλέγονται από επιχειρήσεις που 
επιθυμούν τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω 
της διαδικασίας της εξυγίανσης είτε μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού. Οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που επιθυμούν 
εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
Αναδιάρθρωσης Οφειλών, κατόπιν  αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία της εξυγίανσης, κατ’ εφαρμογή 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, είναι ένα 
καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών, στο οποίο 
οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε 
να αποφύγουν την πτώχευση. Οι επιχειρήσεις έχουν 
τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους μέσω δικαστικής επικύρωσης, 
συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους. Η 
σύνταξη ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία 
τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι 
υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης. Η εν λόγω 
μελέτη συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από 
εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω 
Μητρώου και συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση 
εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο. Με 
την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται 
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αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από 
όλους τους πιστωτές. Οι αναλυτικές εργασίες που 
θα εκτελούν οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές θα καθοριστούν με Υπουργική 
Απόφαση.

ESG
IFAC/ Corporate Reporting: Climate Change 
Information and the 2021 Reporting Cycle 

Η IFAC εκδίδει Ανακοίνωση περί Εταιρικής 
Αναφοράς και πληροφορίες για την κλιματική 
αλλαγή και τις χρηματοοικονομικές αναφορές του 
2021. Σε απάντηση της σημαντικά αυξανόμενης 
ζήτησης των επενδυτών και της κανονιστικής 
έμφασης σε θέματα που σχετίζονται με τις 
κλιματικές αλλαγές, η Ανακοίνωση αυτή καλεί 
τους επαγγελματίες λογιστές να διαδραματίσουν 
ενεργό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου με 
τον οποίο θα αναφέρονται οι πληροφορίες για 
την κλιματική αλλαγή στις χρηματοοικονομικές 
αναφορές από το 2021 και μετά. Η αυξημένη 
συμμετοχή λογιστών και ελεγκτών στα θέματα 
των χρηματοοικονομικών αναφορών που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή θα επιφέρει 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας και 
γνώσεων σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής για τους επενδυτές. Η 
Ανακοίνωση έπεται της διατύπωσης άποψης της 
IFAC για τις κλιματικές αλλαγές, που εκδόθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία αναδεικνύει 
το θέμα των κλιματικών αλλαγών ως επείγον 
παγκόσμιο ζήτημα, επισημαίνοντας την επιρροή 
και την ευθύνη που έχουν τα μέλη (180 οργανισμοί 
και 3,5 εκατομμύρια επαγγελματίες λογιστές), 
σχετικά με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στις 
χρηματοοικονομικές αναφορές . Με αυτήν την 
Ανακοίνωση η IFAC συνεχίζει να υποστηρίζει τον 
ρόλο του ελεγκτικο – λογιστικού επαγγέλματος 
στην ενεργοποίηση της δράσης για το κλίμα και 
στην παροχή υποστήριξης στις οντότητες για να 
δεσμευτούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
μοντέλων φιλικών προς το περιβάλλον, 
αποσκοπώντας στον περιορισμό των κλιματικών 
αλλαγών 

ESEF
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές σχετικά με τις οικονομικές 
καταστάσεις σε μορφή ESEF 

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-
CEAOB) εξέδωσε Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σχετικά με τις 
οικονομικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκή Ενιαία 
Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic 
Format / ESEF). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/
C379/01) απαιτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές να εκδίδουν ελεγκτική γνώμη σχετικά 
με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις που 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 
συμμορφώνονται με τις σχετικές κανονιστικές 
διατάξεις του Κανονισμού ESEF που ισχύουν για 
τις οικονομικές καταστάσεις. Ελλείψει προτύπων 
ελέγχου που αφορούν ειδικά την υποβολή 
εκθέσεων σε μορφή ESEF, οι Κατευθυντήριες 
αυτές Οδηγίες αποσκοπούν να περιγράψουν τις 
απαιτήσεις του CEAOB σχετικά με: - τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθήσουν οι ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές για να αξιολογήσουν εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια οικονομική έκθεση συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του ESEF, - τις συνέπειες από 
τυχόν ανακρίβειες που εντοπίστηκαν από τους 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και - τη μορφή και 
το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου σχετικά με 
τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 
με τις απαιτήσεις του ESEF. Οι Κατευθυντήριες 
αυτές Οδηγίες, επισημαίνουν τις απαιτήσεις με τις 
οποίες οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να 
συμμορφώνονται, επιπλέον των διατάξεων των 
ελεγκτικών προτύπων. Οι Κατευθυντήριες αυτές 
Οδηγίες δεν αντικαθιστούν άλλες απαιτήσεις σχετικά 
με τον έλεγχο και την επαγγελματική δεοντολογία, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας, που 
εφαρμόζεται στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
στα κράτη μέλη. Για το πλήρες κείμενο των 
Κατευθυντήριων Οδηγιών παρακαλούμε πατήστε 
εδώ. 
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Τροποποίηση 2021 του 
Κανονισμού ESEF (ΕΕ 2019/815 ) 
H ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο της ESMA για την Τροποποίηση 
2021 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/815, σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Φόρμα 
(Κανονισμός ESEF). Αυτή η τροποποίηση, η οποία 
αντικατοπτρίζει τις ενημερώσεις σχετικά με το 
IFRS Taxonomy που δημοσιεύτηκε από το IFRS 
Foundation τον Μάρτιο του 2021, είναι καθαρά 
τεχνικής φύσεως και δεν τροποποιεί βασικές 
διατάξεις του Κανονισμού ESEF. Η τροποποίηση 
υπόκειται σε προκαθορισμένη τρίμηνη περίοδο 
ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο (European Parliament and the 
Council). Ελλείψει αντιρρήσεων, θα πρέπει να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και να τεθεί 
σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022. Για την υποστήριξη 
στην προετοιμασία των αρχείων ESEF, στις 10 
Δεκεμβρίου 2021 η ESMA δημοσίευσε στον 
ιστότοπό της τα αρχεία ESEF Taxonomy 2021 και 
το ενημερωμένο αρχείο συμμόρφωσης (διατίθεται 
εδώ). Οι εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
αυτά τα αρχεία taxonomy για να εκπληρώσουν 
τις ESEF υποχρεώσεις τους, μόλις τεθεί σε ισχύ η 
τροποποίηση του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΥΠΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ

4-11-2021

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή 
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι 
έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, 
με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του 
φορέα, για την πληρότητα του Παραρτήματος 
Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και της Ετήσιας 
Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 
ΕΞ 2020 και πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει 
αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης 
των όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που 
προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του άρθρου 
5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  
ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11-10-2021

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή 
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι 
έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, 
αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης 
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - 
Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

26-07-2021

Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή 
Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι 
έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 
για την πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με 
διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή 
ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22Α του 
ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21.6.2019  
(Β΄ 2600) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των 
επιχειρήσεων».

12/2021

Οδηγία για την Εφαρμογή της Κατανομής του 
Κόστους Προγραμμάτων Καθορισμένων Παροχών 
σύμφωνα με την Διερμηνεία του ΔΛΠ 19 της 
Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ.
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Η ΕΛΤΕ κατά το διάστημα 2020-2021 συνέχισε τη 
συνεργασία της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
εποπτικές αρχές και την ενεργό συμμετοχή της 
στα διεθνή δρώμενα.

Η ΕΛΤΕ συμμετέχει στα κάτωθι ευρωπαϊκά 
όργανα.

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων 
Εποπτείας Ελεγκτών – ΕΕΦΕΕ 
(Committee of the European 
Auditing Oversight Boards –  
CEAOB)
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό όργανο στο οποίο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου 
από κάθε κράτος μέλος και που ορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές.  

Διεθνείς Δραστηριότητες της ΕΛΤΕ

Δομή της ΕΕΦΕΕ (CEAOB):

Συμβουλευτική Ομάδα (Consultative Group)

Πρόκειται για εξαμελή ομάδα που συγκρότησε ο 
Πρόεδρος της ΕΕΦΕΕ  σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό της, με εξελεγμένα μέλη της Επιτροπής 
αυτής οι εποπτικές αρχές της Τσεχίας, της Ελλάδας, 
της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου της Ολλανδίας 
και της Γερμανίας.

Για την ΕΛΤΕ επανορίστηκε εκ νέου ως μέλος ο 
Α΄ Αντιπρόεδρος της Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
ο οποίος και συμμετείχε σε  όλες τις τακτικές 
συνεδριάσεις της επιτροπής.

Υποομάδες (Subgroups)

H ΕΕΦΕΕ καθιέρωσε πέντε μόνιμες υποομάδες 
για να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα στο 
πλαίσιο της αποστολής και των καθηκόντων της. 
Η ΕΛΤΕ συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της 
στις υποομάδες International Equivalence and 
Adequacy, Enforcement, Inspections.

Συλλογικά όργανα αρμοδίων αρχών (Colleges of 
Competent authorities)

Προς διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων 
της η ΕΕΦΕΕ συγκρότησε τέσσερα συλλογικά 
όργανα (Colleges) με τις τέσσερις μεγαλύτερες 
ελεγκτικές εταιρείες και πενταετή θητεία.

ΕΕΦΕΕ (CEAOB)

Consultative 
Group

Chair Vice-Chair

Secretariat

Colleges 
(art .32 Reg .)

CEAOB Plenary
27 Members States + ESMA

Inspections
Sub-group

FS TF
CAIM TF
SRI TF
IT TF

International 
Auditing

Standards
Sub-group

Enforcement
Sub-group

Market
Monitoring
Sub-group

International
Adequacy &
Equivalence
Sub-group

Observers

• EBA 
• EIOPA

• EEA Countries

Η ΕΛΤΕ συνεχίζει να 
επενδύει σε θέματα 
εξωστρέφειας 
συμμετέχοντας 
ενεργά στα διεθνή 
δρώμενα.
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Οι έξι κάτωθι ομάδες εργασίας (working groups) 
του IFIAR επικεντρώνονται στους ακόλουθους 
τομείς: επικοινωνία με τα έξι μεγαλύτερα παγκόσμια 
ελεγκτικά δίκτυα, ποιοτικοί έλεγχοι, επιβολή 
κυρώσεων, διεθνής συνεργασία με επενδυτές 
και άλλους ενδιαφερόμενους και καθορισμός των 
προτύπων.

WORKING GROUPS

• Enforcement Working Group (EWG)

• Global Audit Quality Working Group (GAQWG)

•  Investor and Other Stakeholders Working 
Group (IOSWG)

•  International Cooperation Working Group 
(ICWG)

•  Inspection Workshop Working Group (IWWG)

•  Standards Coordination Working Group 
(SCWG)

Η ΕΛΤΕ έγινε μέλος του IFIAR το 2010 και έκτοτε 
συμμετέχει ενεργά στις τακτικές  εργασίες του 
οργάνου.  

Ετήσια Έρευνα IFIAR
Η ΕΛΤΕ συμμετείχε και τα έτη 2020 & 2021 
στην ετήσια έρευνα του IFIAR αναφορικά με 
τους ποιοτικούς ελέγχους των έξι μεγαλύτερων 
παγκοσμίων δικτύων ελεγκτικών εταιρειών. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας 
προκύπτει ότι αν και η πτωτική τάση των 
ποσοστών ευρημάτων ποιοτικών ελέγχων είναι 
ενθαρρυντική, η επανάληψη και το επίπεδο των 
ευρημάτων που αντικατοπτρίζονται στην έρευνα 
δείχνουν έλλειψη συνέπειας στην εκτέλεση 
ελέγχων υψηλής ποιότητας και την ανάγκη 
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου.

International Forum of 
Independent Audit Regulators 
(IFIAR)
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φορέα ανεξάρτητων 
εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος 
με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας των 
εποπτικών αρχών καθώς και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την άσκηση των 
εποπτικών δραστηριοτήτων τους. 
Ιδρύθηκε το 2006 και απαρτίζεται από ανεξάρτητες 
ρυθμιστικές αρχές ελέγχου από 54 χώρες που 
εκπροσωπούν την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, 
τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την 
Ευρώπη. Αποστολή του είναι να προστατεύσει 
το δημόσιο συμφέρον και να ενισχύσει την 
προστασία των επενδυτών, βελτιώνοντας την 
ποιότητα του ελέγχου παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, το IFIAR διοργανώνει ετήσια 
συνάντηση της ολομέλειας του επικεντρωμένο 
στις διαδικασίες και τις νέες προκλήσεις στη 
διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, ενισχύοντας 
τη διορατικότητα στην εποπτεία των μελών και 
εντοπίζοντας τις καλύτερες πρακτικές καθώς και 
εκπαιδευτικό workshop για τους επιθεωρητές 
των αρμοδίων εποπτικών αρχών. 
Οι τελευταίες  συναντήσεις  της ολομέλειας 
πραγματοποιήθηκαν το 2020 & 2021 διαδικτυακά 
λόγω της διασποράς της πανδημίας covid 19. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος προβολής του, το IFIAR 
διοργανώνει ομιλίες και παρουσιάσεις, απαντά 
σε ερωτήματα σχετικά με τον προτεινόμενο 
καθορισμό προτύπων και συμμετέχει ενεργά 
στο ενδιαφέρον τρίτων χωρών να αναπτύξουν 
ανεξάρτητο καθεστώς εποπτείας των ελεγκτών. 
Το IFIAR συνεργάζεται επίσης στενά με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Basel Committee 
of Banking Supervisors (BCBS), the European 
Commission, the Financial Stability Board 
(FSB), the International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS), the International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO), Public 
Interest Oversight Board (PIOB) και World Bank).
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Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική 
Ομάδα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (EFRAG)
Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) είναι 
ένας ιδιωτικός οργανισμός που δημιουργήθηκε 
το 2001 με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με σκοπό να εξυπηρετήσει το 
δημόσιο συμφέρον. Οι Οργανισμοί/μέλη του είναι 
ενδιαφερόμενα μέρη από την Ευρώπη που έχουν 
γνώση και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των 
ΔΠΧΑ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΕΛΤΕ

2021

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2021 – Οδηγία για την Εφαρμογή της 
Κατανομής του Κόστους Προγραμμάτων Καθορισμένων 
Παροχών σύμφωνα με την Διερμηνεία του ΔΛΠ 19 της 
Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 026/2021 – Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ»

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 025/2021 – Τροποποίηση 2021 του 
Κανονισμού ESEF (ΕΕ 2019/815)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2021 – Προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων EFRAG

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2021 – Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 
Οικονομικών Καταστάσεων για Οντότητες Μειωμένης 
Πολυπλοκότητας

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2021 – Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σχετικά με τις 
οικονομικές καταστάσεις σε μορφή ESEF

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2021 – Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) – Μέτρα 
αυξημένης δέουσας επιμέλειας

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2021 – Ελεγκτικό πλαίσιο για τους 
ελέγχους της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της 
επένδυσης που προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του 
άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του ν. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2021 – Παράταση για την πρώτη 
υποβολή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές των εφαρμοζόμενων εσωτερικών 
πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να 
προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών 
που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 018/2021 – Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
της ACCA και της ΕΛΤΕ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 017/2021 – A New Standard for Audits of 
Less Complex Entities – IAASB

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 016/2021 – Υποχρεώσεις από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες 
που συνδέονται με την πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 015/2021 – Ελεγκτικό πλαίσιο για τους 

ελέγχους για την επιδότηση παγίων δαπανών για την 
περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2021 – Έκδοση Κανονιστικής Πράξης 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΞΧ/ΧΤ)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 013/2021 – IFAC/ Corporate Reporting: 
Climate Change Information and the 2021 Reporting Cycle

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2021 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή & EFRAG 
Υιοθέτηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1421

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 011/2021 – Accounting Regulatory 
Committee ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2021 – Απόφαση επάρκειας για το 
Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 009/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας IFIAR 
2021. The Management of Audit Quality in the COVID 
Environment and Beyond

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 007/2021 – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΤΕ 2019/2020
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 006/2021 – Δημοσίευση της FATF. 

Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα 
για δράση (Φεβρουάριος 2021)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2021 – Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2021 – Έρευνα IFIAR 2020
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2021 – Δημιουργία Μητρώου 

Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2021 – International Auditing and 

Assurance Standards Board/IAASB
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2021 – Κριτήρια για την παροχή 

συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές 
εταιρίες

2020
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 033/2020 – Spotlight/Staff Observations and 

Reminders during the COVID-19 Pandemic/PCAOB
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 032/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 031/2020 – Διασύνδεση των Π/Σ ΓΕΜΗ – 
ΕΛΤΕ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 030/2020 – 8η Συνάντηση της υπό-ομάδας 
επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 029/2020 – Παράταση για την εφαρμογή του 
Κανονισμού του ESEF

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 028/2020 – Παράταση υποβολής των ετήσιων 
φορολογικών πιστοποιητικών

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2020 – Οδηγός (Πρόγραμμα) Ελέγχου 
Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 026/2020 – Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ε.Λ.Τ.Ε.

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 025/2020 – Προσμέτρηση ωρών 
φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την 
απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2020 – Συνάντηση Accounting 
Regulatory Committee – ARC

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2020 – Δελτίου Τύπου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2020 – Έρευνες IAASB and IESBA για την 
έκδοση ψηφιακών εγχειριδίων

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2020 – Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2020 – Δράσεις για τον μετριασμό της 
επίδρασης του COVID-19 στην χρηματαγορές της ΕΕ

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2020 – Αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από τους κανόνες της ΕΕ στο πεδίο του 
υποχρεωτικού ελέγχου

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 018/2020 – Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-
CEAOB)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 017/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 016/2020 – Ανακοίνωση της FATF για τη 
Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 015/2020 – Ανακοίνωση της FATF, 
Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα 
για δράση

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2020 – Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 4577/07.02.2020

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 013/2020 – Υποβολή Εκθέσεων Διαφάνειας
•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2020 – Μέτρα για τη διενέργεια 

ποιοτικών ελέγχων και τη λειτουργία της ΕΛΤΕ λόγω της 
πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID 19)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 011/2020 – Έκδοση οδηγίας για τη μέγιστη 
διάρκεια της ανάθεσης του ελέγχου

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2020 – Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης 
των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 
100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές 
εταιρείες

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 009/2020 – Μέτρα διευκόλυνσης για 
τις ελεγκτικές εταιρείας σχετικά με την πανδημία του 
κορωνοϊού (Covid-19)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008/2020 – Ένταξη υπηρεσιών οικονομικού 
ελέγχου στους Κ.Α.Δ. με τις επιχειρήσεις που πλήττονται 
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου 
του κορονοϊού Covid-19

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 007/2020 – Δημόσια διαβούλευση για 
τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες από μεγάλες 
επιχειρήσεις

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 006/2020 – Επισήμανση της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών – ΕΦΕΕ 
(Committee of European Auditing Oversight Bodies – 
CEAOB) σχετικά με τις σημαντικές περιοχές ενόψει του 
αντίκτυπου του κορωνοϊού (Covid-19) στους ελέγχους των 
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2020 – Οδηγία προς του ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με την 
πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2020 – Σημαντική ενημέρωση για τον 
Covid-19

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2020 – Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων 
από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2020 –Ανάκληση επαγγελματικών 
αδειών ελεγκτικών εταιρειών

•   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2020 – Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ / ΕΛΤΕ
•  Κανονιστική 2021 ΦΕΚ 4465 - Κανονιστική Πράξη για την 

πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας

•  Κανονιστική 2020 ΦΕΚ 1495 - Τροποποίηση του κεφαλαίου 
Β΄ της κανονιστικής πράξης 001/2017 της ΕΛΤΕ



“
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)  

είναι η εθνική εποπτική αρχή  
του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.

Οι αρμοδιότητες της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία  
και έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.  

Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,  
που απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης  
του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία  

του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

” 
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