ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0001/09
«Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόµιµο ελεγκτή
και σε ελεγκτικά γραφεία»
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1.

Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση επαγγελµατικής άδειας σε νόµιµους ελεγκτές και
ελεγκτικά γραφεία είναι η Ε.Λ.Τ.Ε. Η χορήγηση της επαγγελµατικής άδειας γίνεται µε
πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε µετά από εισήγηση του Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

2.

Για τη χορήγηση άδειας νόµιµου ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.3693/2008 θα
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:
α) Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισµένου βαθµού εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια) για
την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης.
β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελµατικών εξετάσεων κατά τα άρθρα 7 έως 9 του
ν.3693/2008 ή των ειδικών επαγγελµατικών εξετάσεων κατά το άρθρο 12 του
ν.3693/2008, κατά τους ειδικότερους ορισµούς της Κανονιστικής Πράξης υπ’ αριθµ.
0001/09 (υπ’ αριθµ. 29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1245/24.6.2009).
γ) Συµπλήρωση τριετούς πρακτικής άσκησης, εφόσον είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και
εξαετούς στις λοιπές περιπτώσεις. Τα δύο τουλάχιστον έτη της άσκησης
πραγµατοποιούνται υπό την εποπτεία νόµιµου ελεγκτή που έχει λάβει
επαγγελµατική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
επάρκεια του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης, καθώς και η επάρκεια της
εποπτείας των προσώπων που αναλαµβάνουν την εποπτεία των ασκουµένων
κρίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία µε ανακοινώσεις που εκδίδει καθορίζει τους όρους
και το ειδικότερο περιεχόµενο της επάρκειας της άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η
Ε.Λ.Τ.Ε δύναται, κατά την κρίση της, να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ή
διευκρίνιση.
δ) Συνδροµή των απαιτούµενων κριτηρίων εντιµότητας κατά το άρθρο 4 του
ν.3693/2008.
Όταν δικαιούχος της άδειας είναι ελεγκτικό γραφείο απαιτείται επιπρόσθετα η συνδροµή
των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3693/2008.

3.

Νόµιµοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελµατική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνουν επαγγελµατική άδεια στην Ελλάδα, εφόσον
συµµετάσχουν επιτυχώς στις ειδικές επαγγελµατικές εξετάσεις του άρθρου 12 του
ν.3693/2008.
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4.

Η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας σε ελεγκτές τρίτων κρατών γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 40 του ν.3693/2008 και τελεί υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.

5.

Για τη λήψη άδειας υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α)

απολυτήριο λυκείου και ακαδηµαϊκοί τίτλοι, εφόσον υπάρχουν,

β)

βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελµατικών εξετάσεων,

γ)

βεβαίωση εργοδότη σχετικά µε το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
άσκησης,

δ)

βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισµού.

Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
(Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο επί τη βάσει αυτών υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα
υποβληθέντα στοιχεία είναι έγκυρα και ακριβή. Για το σκοπό πιστοποίησης της
πρακτικής άσκησης το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί µητρώο ασκουµένων, οι εγγραφές του οποίου
αντιπαραβάλλονται µε τα στοιχεία της υποβληθείσης βεβαίωσης.
6.

Για τη διατήρηση της επαγγελµατικής άδειας οι νόµιµοι ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι να
συµµετέχουν σε προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης, που παρέχονται από φορείς του
εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για το σκοπό βεβαίωσης της συνεχούς εκπαίδευσης των
νόµιµων ελεγκτών το Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί µητρώο δια βίου εκπαίδευσης.

7.

Όλες οι προηγούµενες σχετικές ανακοινώσεις της Ε.Λ.Τ.Ε αντικαθίστανται από την
παρούσα.
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