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Αριθμ.Πρωτ.1740 οικ 

 

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση 

του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στα πλαίσια της άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 27 

του Ν.3693/2008 και το άρθρο 5 του Ν.3148/2003, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4170/2013 και ισχύει, απευθύνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 92/2
ο
/9-10-2014 

απόφαση του ΔΣ, ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 

των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) . 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 

ελεγκτικής, λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. 

Το Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο: 

 α) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων επί των προσώπων των παραγράφων 2 έως 

8 του άρθρου 2 του Ν. 3693/2008/ΦΕΚ Α 174 (Νόμιμοι Ελεγκτές και Ελεγκτικά 

Γραφεία), 

 β) για τη διατύπωση υποδείξεων προς τα πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του 

άρθρου 2 του ν. 3693/2008, ως αποτέλεσμα ποιοτικών ελέγχων, 

γ) για τη διεξαγωγή ερευνών προς διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας 

και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών 

συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε 

ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων 

διασφάλισης της ποιότητας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, 

 δ) για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως 

αποτέλεσμα της διεξαγωγής ερευνών κατά την περίπτωση γ` της παρούσας 

παραγράφου, 

 ε) για τη διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων 

και με την άσκηση εποπτείας επί της Διεύθυνσης Λογιστικών και Ελεγκτικών 

θεμάτων, Μελετών και Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε. κατά τη 

διεξαγωγή των προαναφερθεισών ερευνών, 
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 στ) για τη διατύπωση γενικών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο  της 

Ε.Λ.Τ.Ε. επί ελεγκτικών θεμάτων, θεμάτων άσκησης ποιοτικού ελέγχου και 

διερεύνησης πειθαρχικών παραβάσεων, και 

  ζ) επί οιουδήποτε άλλου θέματος προσιδιάζει στην άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί 

της ελεγκτικής εργασίας, καθώς και στη διερεύνηση των υποθέσεων για τη 

διαπίστωση της τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραβάσεων. 

Ασυμβίβαστα / Περιορισμοί 

Τα μέλη του ΣΠΕ υπόκεινται στις περί ασυμβιβάστων προβλέψεις της Κανονιστικής 

Πράξης της ΕΛΤΕ 007/2010.  

 Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση info@elte.or.gr ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Βουλής 7 , 5ος όροφος Τ.Κ.105 62 

ΑΘΗΝΑ 

Η υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 20 Οκτωβρίου 2014 και λήγει στις 24 Οκτωβρίου 

2014 ώρα 15:00μμ.Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση. 

β) βιογραφικό σημείωμα. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων  το έντυπο της αίτησης διατίθενται και σε 

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, www.elte.org.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 – 3242 648 (κα. 

Μαργαριτοπούλου) τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00. 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ  

 

Γεώργιος Βενιέρης 
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