
                                          

1 

 

Διιεληθή Γεκνθξαηία 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ 

 

Οδεγίεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο 
 

Τν πεξηερόκελν ηεο Έθζεζεο Γηαθάλεηαο νξίδεηαη από ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3693/2008. 
Αλαιπηηθόηεξα, ε ΔΛΤΔ ζεσξεί όηη ηα ζηνηρεία πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
Έθζεζε Γηαθάλεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

Α) Ννκηθή κνξθή θαη πιήξε ζηνηρεία ηωλ πξαγκαηηθώλ κεηόρωλ, εηαίξωλ ή ηδηνθηεηώλ, 

κέρξη ηειηθνύ θπζηθνύ πξνζώπνπ. 

Ωρ αςηά είσαν καηά ηη λήξη ηος ημεπολογιακού έηοςρ ζηο οποίο αναθέπεηαι η Έκθεζη Διαθάνειαρ, με 

αναθοπά όποιων μεηαγενέζηεπων μεηαβολών ππαγμαηοποιηθήκαν μέσπι και ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ 

Έκθεζηρ Διαθάνειαρ. 

- Ννκηθή κνξθή θαη έδξα  

- Σηνηρεία πξαγκαηηθώλ κεηόρσλ, εηαίξσλ ή ηδηνθηεηώλ1  

- Σηνηρεία λόκηκσλ ειεγθηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα ινγαξηαζκό ηεο 

εηαηξείαο θαη δελ είλαη κέηνρνη ή εηαίξνη 

- Υπνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό 

- Σπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, κε έδξα ζηελ Διιάδα 

- Αλαθνξά εγγξαθήο ζε δεκόζηα κεηξώα λνκίκσλ ειεγθηώλ ζηελ Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

- Βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Β) Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηωλ λνκηθώλ θαη δηαξζξωηηθώλ ζρέζεωλ ηνπ 

δηθηύνπ ζην νπνίν ηπρόλ αλήθεη ν λόκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό γξαθείν. 

- Αλαθνξά  δηθηύνπ  

- Δπσλπκία θαη λνκηθή κνξθή ηνπ θεληξηθνύ θνξέα ηνπ δηθηύνπ 

- Γξαζηεξηόηεηεο θεληξηθνύ θνξέα ηνπ δηθηύνπ 

- Μέγεζνο  δηθηύνπ (αξηζκόο γξαθείσλ, ρσξώλ θαη πξνζσπηθνύ) 

- Βαζηθά όξγαλα δηνίθεζεο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηθηύνπ, ξόινο ησλ νξγάλσλ 

απηώλ θαη βαζκόο ζπκκεηνρήο ζηα όξγαλα απηά ηνπ ειεγθηηθνύ γξαθείνπ ή ηνπ λόκηκνπ 

ειεγθηή 

- Βαζηθνί όξνη (ζπλνπηηθά) ηεο ζπκθσλίαο  ηνπ ειεγθηηθνύ γξαθείνπ ή ηνπ λόκηκνπ 

ειεγθηή κε ην δίθηπν 

- Υπνρξεώζεηο ειεγθηηθνύ γξαθείνπ ή ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή  

- Βαζκόο ππαγσγήο ζε θνηλέο πνιηηηθέο θαη κεζνδνινγίεο 

- Σπρλόηεηα πηζηνπνίεζεο από ην δίθηπν ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλώλ πνιηηηθώλ  

- Βαζκόο δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο  
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Γ) Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ειεγθηηθνύ γξαθείνπ θαη 

πιήξε ζηνηρεία ηωλ πξνζώπωλ πνπ δηνηθνύλ θαη είλαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ειεγθηηθνύ 

γξαθείνπ. 

- Αλαθνξά ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  θαη ησλ 

κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ   (επιθςμηηή η διαγπαμμαηική απεικόνιζη) 

- Σηνηρεία ησλ πξνζώπσλ πνπ ζηειερώλνπλ ηα όξγαλα ηεο δηνίθεζεο θαη εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

- Αξκνδηόηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο   

 

Γ) Πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εζωηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο πνπ αθνινπζεί ν λόκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό γξαθείν θαη δήιωζε ηνπ 

αξκόδηνπ πξνζώπνπ ή νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνύ, γηα ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα από ηνλ έιεγρν απηόλ. 

- Πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

Δπηζπκεηή ε αλάπηπμε ηεο ελόηεηαο, κε βάζε ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

νξίδεη ην 1ν Γηεζλέο Πξόηππν Πνηνηηθήο Αμηνιόγεζεο (ISQC1*): 

- Γέζκεπζε εγεζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο  

- Δθαξκνγή θαλόλσλ δενληνινγίαο 

- Απνδνρή θαη δηαηήξεζε πειαηώλ 

- Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ 

- Γηελέξγεηα ειεγθηηθώλ εξγαζηώλ 

- Παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία 

- Γήισζε ηνπ αξκόδηνπ πξνζώπνπ ή νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ θαη γηα ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο νξζήο 

εθαξκνγήο ηνπ 

- Σπρλόηεηα, εύξνο θαη δηαδηθαζία δηεμαγσγήο  ειέγρσλ: 

(α) ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο, θαη 

(β) ηεο πνηόηεηαο  ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθώλ εξγαζηώλ 

ηόζν από ην ειεγθηηθό γξαθείν, όζν θαη από ην δίθηπν.  

- Ηκεξνκελία πνπ δηεμήρζεζαλ νη πην πξόζθαηνη πξναλαθεξόκελνη έιεγρνη θαη 

πεξίνδν πνπ θάιπςαλ νη έιεγρνη απηνί 

- Σπκπεξάζκαηα από ηνλ αλώηεξν έιεγρν:  

- Πνξίζκαηα από ηε δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. 

- Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο όηη πξνβαίλεη ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε 

δηόξζσζε όπνησλ ζεκαληηθώλ αδπλακηώλ εληνπίζζεθαλ από ηνπο ειέγρνπο. 

- Δπηζπκεηή ε αλαθνξά ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο εληνπίζζεθαλ αδπλακίεο θαη ηα 

κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο 
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Δ) Ζκεξνκελία πνπ έγηλε ν ηειεπηαίνο πνηνηηθόο έιεγρνο, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 27 ηνπ παξόληνο λόκνπ, θαζώο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θύζεο θαη 

έθηαζεο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηελεξγεζέληνο πνηνηηθνύ ειέγρνπ. 

Αναθοπά ζε ποιοηικούρ ελέγσοςρ πος διενεπγήθηκαν από ηην ΕΛΤΕ 

 

Σ) Καηάινγνο θαη πιήξε ζηνηρεία ηωλ νληνηήηωλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη 

πεξηγξαθή ηεο θύζεο θαη έθηαζεο ηωλ ππνρξεωηηθώλ ειέγρωλ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε 

θάζε νληόηεηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαηά ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε έθζεζε 

δηαθάλεηαο. 

- Aλαθνξά επσλπκίαο νληόηεηαο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. 

- Γηα ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε έθζεζε δηαθάλεηαο, π.ρ. Φ1, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ηόζν νη έιεγρνη ηνπ έηνπο Φ0 γηα ην νπνίν έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθέο 

εθζέζεηο ειέγρνπ κέζα ζην έηνο Φ1, όζν θαη νη έιεγρνη ηνπ έηνπο Φ1 πνπ ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί κέρξη ηελ έθδνζε ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο 

 

Ε) Γήιωζε ηνπ αξκόδηνπ πξνζώπνπ ή νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ζεκάηωλ 

εμαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ππνρξεωηηθώλ ειέγρωλ, γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηνλ ηνκέα απηόλ, θαζώο θαη δήιωζή ηνπ όηη 

δηελεξγήζεθε ηέηνηνο έιεγρνο γηα όιεο ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο. 

- Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλεμαξηεζίαο 

- Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη αλαζεώξεζεο ησλ αξρώλ, πξνηύπσλ θαη πνιηηηθώλ 

πεξί αλεμαξηεζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ή πξόζσπν 

- Δύξνο θαη ζπρλόηεηα ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη δήισζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή πξνζώπνπ όηη 

δηελεξγήζεθε ηέηνηνο έιεγρνο γηα όιεο ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο 

 

Ζ) Πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε ζέκαηα 

ζπλερνύο εθπαίδεπζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξόληνο λόκνπ, θαζώο 

θαη πιήξεο αλαθνξά γηα ην βαζκό εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο. 
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Θ) Υξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λόκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνύ γξαθείνπ, όπωο ελδεηθηηθά, ν θύθινο εξγαζηώλ κε 

αλάιπζε ηωλ ακνηβώλ ζε ακνηβέο από ππνρξεωηηθνύο ειέγρνπο, από ινηπέο 

ειεγθηηθνινγηζηηθήο θύζεο εξγαζίεο, από ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θνξνινγηθνύ 

ραξαθηήξα, από παξνρή ινγηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη από παξνρή ινηπώλ 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. 

- Κύθινο εξγαζηώλ2, αλαιπκέλνο ζε: 

- Έζνδα από ππεξεζίεο ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ 

- Έζνδα από ππεξεζίεο κε ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ νη νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί ζε 

νληόηεηεο πξνο ηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ (για ηην 

καηηγοπία αςηή, πεπαιηέπω ανάλςζη ηηρ θύζηρ ηων ςπηπεζιών αςηών) 

- Έζνδα από ππεξεζίεο κε ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ νη νπνίεο έρνπλ παξαζρεζεί ζε 

νληόηεηεο πξνο ηηο νπνίεο δελ παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ (για 

ηην καηηγοπία αςηή, πεπαιηέπω ανάλςζη ηηρ θύζηρ ηων ςπηπεζιών αςηών) 

- Τπρόλ ινηπά έζνδα 

- Σπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελνπ έηνπο 

 

Η) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαζνξηζκνύ ηεο ακνηβήο ηωλ λόκηκωλ ειεγθηώλ 

θαη ηωλ κεηόρωλ ή εηαίξωλ ή ηδηνθηεηώλ. 

- Κξηηήξηα θαζνξηζκνύ ακνηβήο  

- Αλαθνξά θαηά πόζν ζηα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα ζπλπθαζκέλα κε ηελ 

πώιεζε  κε ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ζε εηαηξείεο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο 

ειέγρνπ 

 

                                                           
2
 Στισ περιπτώςεισ που για ζνα ελεγκτικό γραφείο ή νόμιμο ελεγκτή, το οικονομικό ζτοσ 

διαφοροποιείται από το ημερολογιακό, οι χρηματοοικονομικζσ πληροφορίεσ παρζχονται με 
αναφορά ςτο τελευταίο οικονομικό ζτοσ. 


