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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2012 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  

 

Αθήνα, 27-4-2012 

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ενόψει των επικείμενων Γενικών Συνελεύσεων 

των εταιρειών η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) υπενθυμίζει και 

διευκρινίζει προς τα εποπτευόμενα από αυτή νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα ακόλουθα δύο 

θέματα που σχετίζονται με το διορισμό των νομίμων ελεγκτών και την έγκριση των αμοιβών τους: 

 

Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα αρμόδια όργανα των υπό ελέγχων οντοτήτων στις 

Γενικές Συνελεύσεις τους θα πρέπει να διορίσουν νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που είναι 

εγγεγραμμένο στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008. 

2. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 226/1992 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, 

μετά τη Γενική Συνέλευση για το διορισμό ελεγκτή / ελεγκτικού γραφείου και εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία αυτή, η ελεγχόμενη οντότητα θα πρέπει να ειδοποιήσει τον οικείο 

νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για την εκλογή του. 

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τον διορισμό, εφόσον δεν 

τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί ελεγκτικό γραφείο για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και 

εφόσον το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιηθεί τον διορισμό του, το τελευταίο οφείλει μέσα σε 

διάστημα ενός μηνός από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο οντότητα και 

στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ το όνομα του νόμιμου ελεγκτή και του αναπληρωματικού του, 

στους οποίους έχει αναθέσει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. 

3. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι, στην περίπτωση επιλογής ελεγκτικού γραφείου 

για την διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου, στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναγράφεται 

μόνο το όνομα του ελεγκτικού γραφείου που έχει επιλεγεί. Το ελεγκτικό γραφείο έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίσει τον νόμιμο ελεγκτή που θα αναλάβει για λογαριασμό του τον 

έλεγχο. 

Στην περίπτωση που στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αναφέρονται και τα ονόματα του 

νόμιμου ελεγκτή και του αναπληρωματικού του, κάθε τυχόν αλλαγή των προσώπων αυτών, 

απαιτεί τη λήψη απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ελεγχόμενης οντότητας και έγκριση 

από την ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3693/2008. 



 
 

Περιπτώσεις όπως αυτές, στις οποίες τα ονόματα των νομίμων ελεγκτών που έχουν καταγραφεί 

στα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων δεν ανήκουν πλέον στο ελεγκτικό γραφείο που είχε διορισθεί, 

θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο της ελεγχόμενης οντότητας όσο και του ελεγκτικού 

γραφείου και των νομίμων ελεγκτών. 

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Οι αμοιβές για τον τακτικό έλεγχο και για το φορολογικό πιστοποιητικό είναι διακριτές, θα πρέπει 

να συμφωνηθούν με την ανάθεση και να ορίζονται στην επιστολή αποδοχής του ελέγχου. 

Η μεταγενέστερη διαφωνία για τις αμοιβές ελέγχου, δεν θεωρείται από την ΕΛΤΕ βάσιμος και 

σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, για την αλλαγή ελεγκτών εν μέσω της 

διαχειριστικής χρήσης του ελέγχου και η ΕΛΤΕ δεν θα εγκρίνει αιτήματα αλλαγής ελεγκτών για το 

λόγο αυτό.  

 

 

 


