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                                Ν.Π.∆.∆. 

  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0004/10 

«∆ιορισµός Ελεγκτικών Εταιριών» 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα παρακάτω: 

Ενόψει των επικείµενων γενικών συνελεύσεων των ανωνύµων εταιριών, η Ε.Λ.Τ.Ε. 

υπενθυµίζει στις Ελεγκτικές Εταιρίες ότι ο διορισµός τους ως ελεγκτές ανωνύµων εταιριών 

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 

341/1997 και το Ν.3693/2008. Ειδικότερα: 

1. Στη περίπτωση που η ελεγχόµενη οντότητα επιθυµεί να επιλέξει ελεγκτική εταιρία για 

τον έλεγχο, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο εκλέγει µία τουλάχιστον από τις εταιρίες ή 

κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραµµένες στο ∆ηµόσιο Μητρώο. 

 

2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία της εκλογής, η διοίκηση της 

ελεγχόµενης οντότητας αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγόµενη 

εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών. 

 

3. Η προς έλεγχο οντότητα µπορεί να προτείνει στην εκλεγόµενη εταιρία ή κοινοπραξία 

ελεγκτών να αναθέσει τον έλεγχο σε συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο νόµιµο ελεγκτή ή 

ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή το όνοµα ή τα ονόµατα των νοµίµων ελεγκτών που 

προτείνονται από την προς έλεγχο οντότητα περιλαµβάνονται στην έγγραφη 

ειδοποίηση-εντολή. Η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίζει για την αποδοχή ή 

µη της πρότασης ορισµού συγκεκριµένων φυσικών προσώπων νοµίµων ελεγκτών. 

 

4. Η εκλεγόµενη εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών οφείλει να αποποιηθεί αµέσως την 

εκλογή της, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτ. α’ ή γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του π.δ. 226/1992. 
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5. Αν η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει µέσα σε ένα 

µήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και στο 

Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνοµα 

του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του 

συγκεκριµένου ελέγχου («κύριος εταίρος» για τους ελέγχους των οντοτήτων δηµοσίου 

ενδιαφέροντος). 

 

6. Ο διορισµός εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών γίνεται  µε αναφορά στα πρακτικά της 

συνέλευσης του κατά νόµο αρµόδιου οργάνου της ελεγχόµενης οντότητας, το όνοµα 

της εκλεγόµενης εταιρίας ή κοινοπραξίας. Εάν στα πρακτικά αυτά, πέραν του ονόµατος 

της εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, ορίζονται και συγκεκριµένα ονόµατα φυσικών 

προσώπων νοµίµων ελεγκτών και η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών θελήσει να αλλάξει 

τον νόµιµο ελεγκτή, η προς έλεγχο οντότητα θα χρειαστεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική 

συνέλευση για να αλλάξει το όνοµα το ελεγκτή. Η αλλαγή αυτή απαιτεί και έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

7. Υπενθυµίζονται επίσης ότι σύµφωνα µε τη παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3693/2008, για 

την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου: 

α)  ο νόµιµος ελεγκτής µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ιδιότητά του 

αυτή για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και 

να επαναλάβει τα καθήκοντά του µετά την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών,  

β)  ο κύριος εταίρος του ελεγκτικού γραφείου µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή έτη και ο 

ορισµός του µπορεί να επαναληφθεί µετά την παρέλευση τριών (3) συνεχών ετών. 

 

8.  Για τους περιορισµούς της ανωτέρω παραγράφου 7, προσµετρούνται και τα έτη που ο 

ίδιος ελεγκτής πραγµατοποίησε έλεγχο στην ίδια υπό έλεγχο οντότητα πριν την ψήφιση 

του Ν.3693/2008 µε την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. Κάθε προηγούµενη οδηγία της 

Ε.Λ.Τ.Ε. για το θέµα αυτό ανακαλείται.  

 

9.  Οι διατάξεις της παρούσης τίθενται σε ισχύ από σήµερα και έχουν εφαρµογή για τον 

διορισµό ελεγκτών για χρήσεις που ξεκίνησαν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε. 


