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Η ΕΛΤΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με τις δυσμενείς 
συνθήκες που ανέκυψαν από τις επιπτώσεις 
του covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, επηρε-
άζοντας τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, 
τις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, αλλά 
και του βασικότερου πυλώνα της, το πλαίσιο δι-
ενέργειας ποιοτικών ελέγχων. Οι προκλήσεις για 
το 2021 είναι μεγάλες, καθώς το έργο των ορκω-
τών ελεγκτών λογιστών θα πρέπει να τεθεί υπό το 
πρίσμα αυξημένου επαγγελματικού σκεπτικισμού 
και επαγγελματικής κρίσης λόγω του υψηλού ρί-
σκου και της αβεβαιότητας.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης διευκολύνε-
ται από νέα εργαλεία και νέες τεχνολογίες που 
αναπτύχθηκαν ιδιαιτέρως το τελευταίο διάστημα. 
Η αλλαγή σε νέα μοντέλα επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος θέτει ερωτήματα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς καθώς  και ερωτήματα για τον ρόλο και 
την ευθύνη του ελεγκτή. 

Ταυτόχρονα, από τον Μάρτιο του 2020, οι ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες βρί-
σκονται υπό την εφαρμογή μέτρων που περιορί-
ζουν την πρόσβαση στους πελάτες τους. Για να το 
αντιμετωπίσουν αυτό, έπρεπε να προσαρμόσουν 
την προσέγγιση ελέγχου τους, να βρουν λύσεις 

για τον εξ΄ αποστάσεως έλεγχο. Η πανδημία έχει 
οδηγήσει σε αυξημένους κινδύνους σφάλματος ή 
απάτης, απαιτώντας πρόσθετη επιμέλεια από τους 
ελεγκτές κατά την αξιολόγηση των κινδύνων, των 
λογιστικών εκτιμήσεων και της ποιότητας της ερ-
γασίας που εκτελείται από τους εμπειρογνώμονες. 
Μια σημαντική πτυχή αυτών των αυξημένων κιν-
δύνων προέκυψε από τις αλλαγές που έχουν κάνει 
οι ελεγχόμενες εταιρείες στα συστήματα εσωτε-
ρικού ελέγχου τους, λόγω των περιορισμών που 
προαναφέρθηκαν.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας  στην οικονομία θα εί-
ναι αισθητός για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 
ακόμα και μετά την αναμενόμενη λήξη της και θα 
επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητές μας στο 
διάστημα αυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, η υψηλή ποιότητα του ελέγχου 
είναι πιο σημαντική από ποτέ. 

Αποτελεί όμως επιτακτική ανάγκη όλες οι επο-
πτικές αρχές να εξακολουθήσουν να ενεργούν 
και στην μετά covid-19 περίοδο με συντονισμένο 
τρόπο κατά τον προσδιορισμό του τρόπου χρήσης 
της ευελιξίας που παρέχεται από τους αντίστοι-
χους κανόνες τους, ώστε να επιτυγχάνεται μεγα-

Εισαγωγικό Σημείωμα  
από την Εκτελεστική Επιτροπή

Αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη όλες  
οι εποπτικές αρχές 
να εξακολουθήσουν 
να ενεργούν και 
στην μετά covid-19 
περίοδο με 
συντονισμένο τρόπο.
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λύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών - μελών 
και να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
εντός της ενιαίας αγοράς. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα η περίπτωση του IASB και της ESMA 
που εισήγαγαν μια πιο μακρόπνοη προσέγγιση 
όσον αφορά τη δημιουργία προβλέψεων για ζη-
μίες από δάνεια μέσω των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), καθώς 
εκφράστηκαν ανησυχίες ότι η εφαρμογή της προ-
σέγγισης για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών (expected credit loss - ECL) 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, θα οδηγούσε αυτομάτως 
σε αιφνίδια και σημαντική αύξηση των προβλέ-
ψεων για τις πιστωτικές ζημίες των τραπεζών και 
ότι αυτό, με τη σειρά του, θα μείωνε την ικανότητά 
τους να παρέχουν δάνεια.

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες και άλλες εταιρείες ανα-
μένεται να χρησιμοποιήσουν πλήρως την κρίση 
τους και την ευελιξία εντός των περιορισμών του 
ΔΠΧΑ 9, για να μετριάσουν τυχόν αδικαιολόγητες 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19, χωρίς όμως να 
υπονομεύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Καθώς βγαίνουμε σταδιακά από την σκληρή φά-
ση της πανδημίας, όλες οι «εποπτικές ελευθερίες» 
και ευελιξίες θα αρχίσουν να αποσύρονται και θα 

πρέπει άπαντες να προσαρμοστούν στα νέα δεδο-
μένα.

Ρόλος των εποπτικών αρχών είναι η προσαρμογή 
αυτή να μην γίνει βίαια, αλλά με ομαλό και σταδιακό 
τρόπο.

Η εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων ελέγχου 
και δεοντολογίας, η συνεχής αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας της εφαρμογής τους και η υιοθέ-
τηση βέλτιστων πρακτικών, θα γίνεται μέσα από τις 
αξίες και αρχές μας, που είναι η αναλογική και η 
δίκαιη εφαρμογή των διατάξεων, η καινοτομία, η 
τήρηση των βέλτιστων πρακτικών, η διαφάνεια και 
η δικαιοσύνη σε όλες μας τις δράσεις.    

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος ΕΛΤΕ

Καθηγητής Παναγιώτης Παπαδέας

Ο Α΄ Aντιπρόεδρος ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Ο Β΄ Aντιπρόεδρος ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος



“
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)  

είναι η εθνική εποπτική αρχή  
του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.

Οι αρμοδιότητές της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία  
και έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.  

Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,  
που απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης  
του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού  

και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

” 
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Η ΕΛΤΕ σε αριθμούς

954 
ενεργοί Ορκωτοί  
Ελεγκτές Λογιστές 
εγγεγραμμένοι στο 
Δημόσιο Μητρώο της 
ΕΛΤΕ (31.12.2019)

53 
ελεγκτικές 
εταιρείες 
εγγεγραμμένες στο 
Δημόσιο Μητρώο της 
ΕΛΤΕ (31.12.2019)

79%  
των Οντοτήτων 
Δημοσίου Συμφέροντος 
ελέγχθηκαν από τις 7 
μεγαλύτερες ελεγκτικές 
εταιρείες (2019)

197,8 
εκ. ευρώ  
συνολικός κύκλος εργασιών 
των ελεγκτικών εταιρειών 
(2019)

170 
εισηγμένες  
εταιρείες   
με μέση κεφαλαιοποίηση  
53,9 δις ευρώ (2019)
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Ελεγκτικό επάγγελμα
Η ΕΛΤΕ είναι η αρμόδια αρχή για τη δημόσια 
εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και των ελεγκτικών εταιρειών. Είναι ο αρμόδιος 
φορέας για τη χορήγηση και την ανάκληση της 
επαγγελματικής άδειας των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, 
έχοντας την ευθύνη για τη ρύθμιση του 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις σχετικά με τη χορήγηση και 
διατήρηση της επαγγελματικής άδειας. Είναι 
επίσης η αρμόδια Αρχή τήρησης του Δημόσιου 
Μητρώου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και των ελεγκτικών εταιρειών. Επιπλέον, είναι 
αρμόδια για την ερμηνεία και εξειδίκευση των 
απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει 
τη διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών. Τέλος,  
η ΕΛΤΕ εποπτεύει όλες τις πτυχές άσκησης του 
επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, 
όπως τις επαγγελματικές εξετάσεις, την πρακτική 
άσκηση και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος.

Ποιότητα ελεγκτικών εργασιών 

Η ΕΛΤΕ εποπτεύει την ποιότητα των 
υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούν οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές 
εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιεί 
ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών 
εργασιών βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του 
ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών ανατίθεται 
στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ. 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να υποστηρίζεται 
με επαρκείς δοκιμασίες επιλεγμένων φακέλων 
ελέγχου και να περιλαμβάνει την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με τα εφαρμοστέα πρότυπα 
ελέγχου και τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας, της 
ποσότητας και της ποιότητας των δαπανηθέντων 

πόρων, των αμοιβών που καταβλήθηκαν και του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της ελεγκτικής εταιρείας. Για τον διενεργηθέντα 
ποιοτικό έλεγχο, συντάσσεται έκθεση με τα 
κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου.

Λογιστικά & Ελεγκτικά πρότυπα  
και πρακτικές

Η ΕΛΤΕ, ως εθνική εποπτική αρχή, είναι 
αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της 
ορθής εφαρμογής λογιστικών και ελεγκτικών 
προτύπων. Μεριμνά για την υιοθέτηση των 
Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, και του Κώδικα 
Δεοντολογίας που εκδίδονται από την Διεθνή 
Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC).  
Όσον αφορά τη θέσπιση λογιστικών και ελεγκτικών 
προτύπων στην ελληνική επικράτεια, η ΕΛΤΕ 
λειτουργεί ως οιονεί σύμβουλος του Υπουργού 
Οικονομικών. Πέραν των ανωτέρω, η ΕΛΤΕ 
συνάπτει συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές 
στο πλαίσιο της συνεργασίας και της άσκησης των 
καθηκόντων της.

Δομή και Θεσμικό Πλαίσιο 
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Διοίκηση και Επιτελικά  Όργανα  
της ΕΛΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τον 
Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη 
και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΤΕ προτείνονται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών Ελλάδος και το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος, ένα μέλος από κάθε 
φορέα.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ 
είναι η εξής:

Πρόεδρος: Καθ . Παναγιώτης Παπαδέας

Α΄Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος 

Β΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ξένος  

Μέλη:  
Αντώνιος Βλυσίδης, εκπρόσωπος της Τράπεζας 
της Ελλάδος  
Νικόλαος Κονταρούδης, εκπρόσωπος της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   
Κωνσταντίνος Σφακάκης, εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
Ελλάδος  
Νικόλαος Ηρειώτης, εκπρόσωπος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εκτελεστική Επιτροπή:  
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων της ΕΛΤΕ και την εν γένει 
οργάνωση και λειτουργία του φορέα.  
Αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο 
Αντιπροέδρους.

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το 
αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για την εποπτεία του 
ελεγκτικού επαγγέλματος. Κύριος σκοπός του 
είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών 
υπηρεσιών που παρέχουν οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες.

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι 
πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία του είναι 
τριετής. Τα μέλη του ΣΠΕ και οι αναπληρωτές τους 
ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.  

Η σύσταση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της 
ΕΛΤΕ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος,  
(Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ)

Μέλη:  
Ιωάννης Φίλος, Καθηγητής Ελεγκτικής και 
Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του 
Παντείου Πανεπιστημίου  
Νικόλαος Παπαδήμος, ελεγκτής της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  
Δημήτριος Παρασκευόπουλος, συνταξιούχος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Αγγελική Σαμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι 
το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για τη γνωμοδότηση 
σε θέματα λογιστικής τυποποίησης. Κύριος 
σκοπός του είναι η κατάρτιση, η αναθεώρηση και 
η τροποποίηση των εκάστοτε σε ισχύ Λογιστικών 
Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις 
εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής και η 
έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) είναι 
πενταμελές και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη 
του ΣΛΟΤ ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

Η σύσταση του Συμβουλίου Λογιστικής 
Τυποποίησης  της ΕΛΤΕ είναι η εξής:

Πρόεδρος:  
Χαράλαμπος Ξένος, Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Μέλη:  
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή, Αν. Καθηγήτρια 
Λογιστικής και Ελεγκτικής, Ορκωτή Ελεγκτής 
Λογιστής 
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος, Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής  
Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής  
Νικόλαος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός.
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Διεύθυνση Λογιστικών  
& Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών  

& Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων

Διεύθυνση Διοικητικών  
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Νομική Υπηρεσία

Αντιπρόεδρος Α’ Αντιπρόεδρος Β’

Πρόεδρος

Τμήμα Ελεγκτικών Θεμάτων, 
Μελετών & Υποστήριξης 

Ποιοτικών Ελέγχων

Τμήμα Οικονομικού
Τμήμα Λογιστικών 

Θεμάτων και 
Μελετών

Τμήμα Προσωπικού

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων 
& Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Οργανωτική Δομή
Η οργανωτική δομή της ΕΛΤΕ ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο 3148/2003, όπως ισχύει, καθώς και στο ΠΔ 
74/2009. Η δομή της ΕΛΤΕ απεικονίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:
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Μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών στην Ελλάδα

Πηγές:  Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων 2019, «Μέση Κεφαλαιοποίηση Εισηγμένων Εταιρειών για το 2018» 
(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 6.3.2019)

Πηγή: Εκθέσεις Διαφάνειας 2019 
1Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος (άρθρ.2§12 ν. 4449/2017)

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους Ο.Δ.Σ.1 2019 
(πλήθος)

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους εισηγμένων 2019  
(κεφαλαιοποίηση)

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους των 10 μεγαλύτερων 
σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών 2019  

(αμοιβές τακτικού ελέχου)

Μερίδια αγοράς 2019  
(κύκλος εργασιών)

Ανάλυση Αγοράς του Ελεγκτικού Κλάδου 

 

Deloitte
6.5% EY

5.1%
KPMG
4.6%

BDO
5.1%

Grant 
Thornton

18.9%

PwC
17.5%

ΣΟΛ
18.4%

Άλλες 
ελεγκτικές 
εταιρείες

24.0%

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους Ο.Δ.Σ.1 2019
(πλήθος)

 

PwC
47.9%

Deloitte
12.2%

Grant 
Thornton

11.7%

KPMG
10.8%

EY
7.8%

ΣΟΛ
3.8%

BDO
1.4%

Άλλες ελεγκτικές 
εταιρείες

1.0%
Δεν ελέγχθηκαν

3.4%

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους εισηγμένων 2019
(κεφαλαιοποίηση)

 

PwC
49.9%

Deloitte
24.1%

KPMG
20.0%

EY
4.8%

Grant 
Thornton

1.2%

Μερίδια αγοράς σε ελέγχους των 10 μεγαλύτερων 
σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών 2019

(αμοιβές τακτικού ελέχου)

 

EY
11.73%

Deloitte
14.39%

KPMG
6.80%

PwC
17.97%

ΣΟΛ
16.76%

Grant 
Thornton

9.97%

Άλλες 
ελεγκτικές 
εταιρείες
22.38%

Μερίδια αγοράς 2019 
(κύκλος εργασιών)
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Αμοιβές τακτικού ελέγχου 2019 των 10 μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών

Πηγές:  Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων 2019, όπως τα στοιχεία έχουν παρασχεθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες  
«Μέση Κεφαλαιοποίηση Εισηγμένων Εταιρειών για το 2018» (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 6.3.2019)

Αμοιβές τακτικού ελέγχου (σε €)

Κ
εφ

αλ
αι

οπ
οί

ησ
η 

(σ
ε 

δι
σ.

 €
)

 

COCA-COLA HBC 
AG; PwC

ΟΤΕ; PwC
ΟΠΑΠ; KPMG

ALPHA BANK; 
Deloitte

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ; EY

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ; PwCΜΟΤΟΡ ΟΪΛ; 

Deloitte

JUMBO; Grant 
Thornton

ΤΙΤΑΝ; PwC

EUROBANK 
ERGASIAS; KPMG

0
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Ελ
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υ

Α
μοιβή Ελέγχου

Οι αμοιβές για την παροχή 
υπηρεσιών τακτικού ελέγχου 
εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος 
του πελάτη, την οργανωτική 
του δομή, τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται και συνεπώς, 
τη φύση και το εύρος της εργασίας 
που απαιτείται από τον ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή λαμβάνοντας 
υπόψιν τις ώρες και το πλήθος 
του απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού που θα δεσμεύσει. 

Βασικός παράγοντας είναι, σε 
κάθε περίπτωση, το επίπεδο 
του ελεγκτικού κινδύνου και η 
διασφάλιση της ποιότητας, η οποία 
δεν θα πρέπει να υπονομεύεται 
λόγω εξοικονόμησης πόρων και 
άρα, προσφοράς χαμηλότερης 
αμοιβής προς τις ελεγχόμενες 
εταιρείες. 
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Επαγγελματικές Εξετάσεις  
και Απαλλαγές
Σκοπός των επαγγελματικών εξετάσεων είναι 
να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου 
θεωρητικών γνώσεων στα απαιτούμενα γνωστικά 
αντικείμενα και η δυνατότητα της ορθής πρακτικής 
εφαρμογής των θεωρητικών αυτών γνώσεων.

Οι επαγγελματικές εξετάσεις και οι ειδικές 
επαγγελματικές εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία 
και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Στο πλαίσιο της εποπτείας 
και του ελέγχου αυτού, η ΕΛΤΕ με Κανονιστική 
Πράξη ανέθεσε την οργάνωση και εκτέλεση των 
έργων αυτών στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (ΣΟΕΛ) , καθορίζοντας τα καθήκοντα και 
τους όρους υπό τους οποίους διεκπεραιώνονται.

Πρακτική Άσκηση
Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής 
εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που 
αποτελούν αντικείμενο εξετάσεων, οι ασκούμενοι 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση πέντε (5) 
ετών τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη 
μετά το πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, 
η οποία καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των 
ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Συνεχής Εκπαίδευση
Η συνεχής εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για τη 
διατήρηση της επαγγελματικής τους άδειας.

Η διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η 
επάρκεια του περιεχομένου των προγραμμάτων 
συνεχούς εκπαίδευσης καθώς και των φορέων 
που τα παρέχουν καθορίστηκε με σχετική 
Κανονιστική Πράξη. 

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη 
νομοθεσία, αναφορικά με τη συνεχή εκπαίδευση 
των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διατήρηση 
της επαγγελματικής τους άδειας, αποφάσισε να 
ανακαλέσει την εγγραφή 166 ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών από το Δημόσιο Μητρώο.  

Δημόσιο Μητρώο

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές 
εταιρείες εγγράφονται, προκειμένου να ασκήσουν 
το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο που 
τηρείται από την ΕΛΤΕ. 

Η εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο, κάθε ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή και κάθε ελεγκτικής εταιρείας 
γίνεται με διακεκριμένη αρίθμηση (αριθμός 
μητρώου). Το Δημόσιο Μητρώο τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται 
με ηλεκτρονικά μέσα και είναι προσβάσιμα από το 
κοινό.

Όροι και Προϋποθέσεις Χορήγησης  
Άδειας σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
Σε Κανονιστική Πράξη  της ΕΛΤΕ καθορίζονται 
οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι λοιπές 
λεπτομέρειες εγγραφής ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στο 
Δημόσιο Μητρώο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 
του ν.4449/2017. 

Εποπτεία Επαγγέλματος 

Η εποπτεία του 
επαγγέλματος 
αποτελείται από 
τρεις βασικούς 
πυλώνες: 
  επαγγελματικές 

εξετάσεις
 πρακτική άσκηση  
  συνεχή 

επαγγελματική 
εκπαίδευση  
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Διάρκεια της Ανάθεσης Ελέγχου  
Βάσει του ν .4449/2017 και του Κανονισμού 
(ΕΕ) 537/2014, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος (ΟΔΣ), υπόκειται στα εξής:

Οι κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι 
για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, 
παύουν τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό 
έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους 
και δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 
πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.

Για οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος, οι 
κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν 
τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο 
της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε 
(5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και 
δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας 
πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από την παύση αυτή. 

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ετών θα 
λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια διορισμού του 
κύριου εταίρου ελέγχου πριν την εφαρμογή του 
ν .4449/2017 και του Κανονισμού 537/2014. 

 

Διαδικασία Παύσης / Παραίτησης 
Στο άρθρο 43 του ν .4449/2017 προβλέπεται ότι οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες 
παύονται από τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων εν δια μέσω χρήσης, μόνο για 
βάσιμους και σπουδαίους λόγους, και η διοίκηση 
της ελεγχόμενης οντότητας οφείλει να αιτηθεί 
εγγράφως στην ΕΛΤΕ, παρέχοντας συγχρόνως 
επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους της παύσης. 
Την ίδια υποχρέωση έχει και ο ορκωτός ελεγκτής 
λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση 
παραίτησης.

                                

Η δημόσια εποπτεία 
των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών 
& των ελεγκτικών 
εταιρειών 
επιτυγχάνεται μέσω 
της διασφάλισης  
της διαφάνειας  
& της ανεξαρτησίας. 
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Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
Η ΕΛΤΕ έχει δομήσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα 
ποιοτικών ελέγχων με στόχο την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος. Το Συμβούλιο Ποιοτικού 
Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ 
για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα 
κριτήρια τα οποία αφορούν τόσο τη συχνότητα όσο 
και τη μεθοδολογία επιλογής των ελεγχόμενων 
φορέων.

Συχνότητα Ποιοτικών Ελέγχων
Η συχνότητα διεξαγωγής του ποιοτικού ελέγχου 
των ελεγκτικών εταιρειών και/ ή των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών ορίζεται σε κάθε έξι (6) χρόνια, 
εφόσον οι ελεγχόμενοι φορείς δεν διενεργούν 
υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος (ΟΔΣ), ενώ τουλάχιστον κάθε τρία 
(3) χρόνια για τους ελεγχόμενους φορείς που 
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ).

Κριτήρια Επιλογής
Ως προς τα κριτήρια επιλογής του εκάστοτε 
φακέλου/αντικειμένου του ποιοτικού ελέγχου η 
ΕΛΤΕ εξετάζει τις κάτωθι παραμέτρους:

•	 	Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το 
δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. 
Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου 
λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και 
η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου 
ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος 
φορέας και οι εκάστοτε συνθήκες αγοράς.

•	 	Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας 
του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν 
συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε 
περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.

•	 	Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και 
ελεγκτικά θέματα.

•	 	Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και 
τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η 
ΕΛΤΕ έχει ήδη διενεργήσει.

•	 	Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει 
σε γνώση της ΕΛΤΕ. 

•	 	Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές 
ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος 
των ελεγχόμενων οντοτήτων.

Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων 
επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την 
έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά 
βαρύτητας.

Ποιοτικοί  Έλεγχοι 

Η προώθηση  
& η ενίσχυση  
της ποιότητας  
στις αναθέσεις 
ελέγχου αποτελεί 
βασικό μέλημα  
της ΕΛΤΕ.
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Περιεχόμενο Ποιοτικών Ελέγχων
Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να 
αποτελούν:

•	 	Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του 
εσωτερικού συστήματος ποιοτικού 
ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο 
ελεγχόμενος φορέας, καθώς και ο έλεγχος της 
αποτελεσματικής τήρησης αυτού.

•	 	Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών 
επί των υποχρεωτικών ελέγχων που 
αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και 
την κείμενη νομοθεσία.

•	 	Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο 
πρόσφατης  Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει 
δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία.

•	 	Η αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης 
προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης 
οντότητας.

•	 	Η αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, των 
αμοιβών και της απαγόρευσης παροχής μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών.

•	 	Η αξιολόγηση του διορισμού των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 
εταιρειών και της διάρκειας της ελεγκτικής 
εργασίας.

Πέραν των ανωτέρω οριζόμενων, περιεχόμενο 
των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελεί 
και η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων 
και διαδικασιών σχετικά με την πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Εκθέσεις Διαφάνειας
Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες 
και για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον σταθερό 
για το ελεγκτικό επάγγελμα είναι απαραίτητο 
να δημοσιεύονται ετησίως οικονομικά στοιχεία 
αναφορικά με τις δραστηριότητές τους.

Στο πλαίσιο αυτό επισκοπήθηκαν οι εκθέσεις 
διαφάνειας των ελεγκτικών εταιρειών και 
στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν λάθη ή 
παραλείψεις έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και 
υποδείξεις.

Περιεχόμενο Ποιοτικών Ελέγχων
Κατά το έτος 2019, διενεργήθηκαν 31 ποιοτικοί έλεγχοι συνολικά, όπως 
παρουσιάζονται κάτωθι, ανά κατηγορία:

Κοινός Ποιοτικός  
 Έλεγχος (Joint Audit)  
μεταξύ ΕΛΤΕ  
και PCAOB

Το 2019 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε ο 
πέμπτος κύκλος των κοινών ποιοτικών ελέγχων 
με την αμερικάνικη εποπτική αρχή (Public Company 
Accounting Oversight Board - PCAOB). Η διενέργεια των κοινών 
αυτών επιθεωρήσεων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού 
στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στις ΗΠΑ. 

Η συμφωνία που είναι σε ισχύ έχει ως αντικείμενο την εποπτεία των 
ελεγκτικών εταιρειών που υπόκεινται στις κανονιστικές διατάξεις των δύο 
εποπτικών αρχών, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τις κοινές επιθεωρήσεις τους 
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την 
ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σε ένα διεθνές περιβάλλον παροχής 
ελεγκτικών υπηρεσιών. 

 

6

15

3

7

2019

Ειδικοί έλεγχοι "Πρόληψη και 
καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες"

Θεματικές & συνοπτικές 
επισκοπήσεις

Πλήρεις επισκοπήσεις

Έλεγχοι για συμμόρφωση με 
ΔΠΔΠ-1

31 

Πηγή: ΕΛΤΕ
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Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων

Διαδικασία ελέγχου επενδυτικών σχεδίων

Οι ορκωτοί ελεγκτές  
λογιστές (ΟΕΛ)  

ή/και οι ελεγκτικές εταιρείες 
υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα για 

την παροχή σχετικού 
 κωδικού πρόσβασης.

Έκθεση ελέγχου 
ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας 

της επένδυσης

Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας & έπειτα:
•	 	Αν η Έκθεση Ελέγχου είναι πλήρης και βεβαιώνεται χωρίς επιφύλαξη από τους ελεγκτές η ολοκλήρωση και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.
•	 	Αν οι Εκθέσεις Ελέγχου ή / και Διασφάλισης δεν είναι πλήρεις, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικών ή νέων 

Εκθέσεων, αναλόγως της σημασίας των ελλείψεων.
•	 	Αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου είτε από τα 

ευρήματα της Έκθεσης Διασφάλισης, που αφορούν στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής 
«Έκθεσης Ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης».

•	 	Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου είτε από τα 
ευρήματα της Έκθεσης Διασφάλισης, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών.

Έκθεση Διασφάλισης  
ΔΠΑΔ 3000

•	 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
•	 	Συμπέρασμα	χωρίς	επιφύλαξη	με	θέματα	έμφασης
•	 Συμπέρασμα	με	επιφύλαξη
•	 Αρνητικό	Συμπέρασμα

Σχετική βεβαίωση 
υλοποίησης από πολιτικό 
μηχανικό / μηχανολόγο 

μηχανικό / λογιστή 

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει αίτημα ελέγχου για την 
ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  
& ορίζει το ΑΦΜ του ΟΕΛ που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών  
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Η Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ελέγχει 
 την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου & εφόσον κριθεί πλήρες, ο ΟΕΛ λαμβάνει  

κωδικό εισαγωγής στο ΠΣΚΕ σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ

Διενέργεια του ελέγχου, βάσει του Προγράμματος Ελέγχου Επενδύσεων

Οι ΟΕΛ / ελεγκτικές εταιρείες υποβάλλουν:

1

2

3

4

5
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Έρευνα & Επικοινωνία για  
τις Επιτροπές Ελέγχου ΟΔΣ
Το ΔΣ της ΕΛΤΕ στο οποίο συμμετέχουν και 
εκπρό σωποι της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε το 2019 
την εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις Επιτροπές 
Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος 
(ΟΔΣ) αποστέλλοντας σχετικό ερωτηματολόγιο, 
ενώ ζητήθηκαν κυρίως από τις εταιρείες υψηλής 
κεφαλαιοποίησης τα πρακτικά των Επιτροπών 
Ελέγχου. 

Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε σε 69,4% ενώ 
το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε έξι (6) ενότητες 
αναφορικά με τη σύνθεση και τις δεξιότητες 
της Επιτροπής Ελέγχου, τη συνεργασία με το 
διοικητικό ή εποπτικό όργανο, την ανεξαρτησία  
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των 
επιτρεπόμενων μη-ελεγκτικών υπηρεσιών 
(permitted non-audit services), τη διαδικασία 
επιλογής ελεγκτών, και τέλος την εποπτεία 
του υποχρεωτικού ελέγχου, την εποπτεία της 
διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
καθώς και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Από την επεξεργασία και ανάλυση των 
ερωτηματολογίων προέκυψαν τα αποτελέσματα 
που εμφανίζονται στα δεξιά:

Επιπροσθέτως, από τη δειγματοληπτική 
επισκόπηση των πρακτικών των Επιτροπών 
Ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

•	  Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε 
έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης ή και καθόλου 
τεκμηρίωση στα πρακτικά, καθώς και ζητήματα 
που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

•	 	Παρόλο που ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου 
ήταν υποβαθμισμένος από τις οντότητες, αυτό 
φαίνεται να αλλάζει εξαιτίας και του νέου 
θεσμικού πλαισίου αλλά και του ρόλου που 
διαδραματίζουν οι εποπτικές αρχές.

•	 	Οι μέτοχοι των εταιρειών δεν γνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα των Επιτροπών Ελέγχου 
στο πλαίσιο του συστήματος εταιρικής 
διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.

1. Σύνθεση & δεξιότητες Επιτροπών Ελέγχου

τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είχε επαρκείς 
γνώσεις λογιστικής ή/και ελεγκτικής, όλα τα μέλη στο 
σύνολό τους διέθεταν εμπειρία σχετικά με τον τομέα που 
δραστηριοποιείται η οντότητα, ενώ τα μέλη στην πλειονότητά 
τους, ήταν ανεξάρτητα από αυτή

2. Επικοινωνία Επιτροπών Ελέγχου με τη Διοίκηση

η Επιτροπή Ελέγχου πληροφόρησε τη Διοίκηση σχετικά 
με το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου, παρείχε 
επεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της στον υποχρεωτικό 
έλεγχο καθώς και με τον τρόπο που ο έλεγχος συνέβαλε 
στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

3. Ανεξαρτησία

η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της τη μελλοντική 
συμμόρφωση με το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο αμοιβών-
fee cap του 70% για επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, 
καθώς επίσης ότι έλαβε γραπτή διαβεβαίωση από τους 
ελεγκτές σχετικά με τις απειλές του ελέγχου και τις 
διασφαλίσεις για την εξάλειψή τους

4. Διαδικασία επιλογής ελεγκτή

υπήρξε νέα ανάθεση ή ανανέωση της ανάθεσης του 
ελεγκτή μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ενώ στις μισές 
περιπτώσεις η Επιτροπή Ελέγχου ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου 
την ευθύνη με τη λήψη τριών τουλάχιστον προσφορών

5. Εποπτεία ελεγκτή

η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε την απόδοση του 
υποχρεωτικού ελέγχου και πως ο ελεγκτής υπέβαλε 
τη συμπληρωματική έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου 
συζητώντας παράλληλα τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου

6. Διαδικασία Χρημ/κής Αναφοράς & Εσωτερικού Ελέγχου

η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τη διαδικασία 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της οντότητας, 
υπέβαλε συστάσεις ή προτάσεις για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 
παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνου

Επιτροπές Ελέγχου
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Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ είναι το 
αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων 
της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου 
που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών 
αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος 
Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων 
ή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, καθώς 
και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις 
υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο 
Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ, ως 
αποτέλεσμα της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου 
και  την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΛΤΕ, από δύο μέλη του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και δύο μη 
επαγγελματίες της παραγράφου 14 του άρθρου 
2 του ν.4449/17, οι οποίοι προτείνονται από το 
Eποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

Ακρόαση Ελεγκτικών Εταιρειών 
και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Το ΣΠΕ κατά τη διάρκεια του 2019, μεταξύ άλλων, 
πραγματοποίησε ακροάσεις σε ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες αναφορικά 
με σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από 
τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων και 
είτε παρέπεμψε την υπόθεση στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, είτε έγινε σύσταση συμμόρφωσης και 
επιβλήθηκε σχέδιο δράσης στον ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή και την ελεγκτική εταιρεία. 

Επιβολή Κυρώσεων 

Πειθαρχική Διαδικασία  

Η αποτελεσματική 
επιβολή κυρώσεων 
ενισχύει τη 
συμμόρφωση 
των ΟΕΛ και 
των ελεγκτικών 
εταιρειών

Κατά την περίοδο 2019 – 2020 επιβλήθηκαν οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

•	 	Δύο	(2)	ορκωτοί	ελεγκτές	 
λογιστές

•	 	Τρεις	(3)	ορκωτοί	ελεγκτές	
λογιστές 

•	 Τρεις	(3)	ελεγκτικές	εταιρείες	

•	 	Εννέα	(9)	ορκωτοί	ελεγκτές	
λογιστές

•	 Δύο	(2)	ελεγκτικές	εταιρείες

Έγγραφη  
Επίπληξη

Αφαίρεση 
Επαγγελματικής 

Αδείας  

Χρηματικό 
Πρόστιμο
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Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) 
είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για να 
γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης. 

Αρμοδιότητες του ΣΛΟΤ

Το  ΣΛΟΤ γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής 
τυποποίησης. Τα θέματα αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ 
είναι ιδίως:

α)  Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση 
Λογιστικών Σχεδίων  με σκοπό την 
προσαρμογή τους στις εξελίξεις της επιστήμης 
και της πρακτικής.

β)   Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της 
γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής 
εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από τις 
οικονομικές οντότητες.

γ)   Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
(ΕΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Γνωμοδοτήσεις
Οι γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής 
τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή:

•  Λογιστικής Οδηγίας που αναφέρεται σε 
σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος 
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

•  Λογιστικής Εγκυκλίου που αναφέρεται σε 
ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, 
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

•  Γνωμοδότησης που αναφέρεται σε θέματα 
εφαρμογής των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ.

•  Ατομικής Απάντησης που αναφέρεται σε 
ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο 
επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Έργο του ΣΛΟΤ
Το 2019 υποβλήθηκαν στο ΣΛΟΤ 135 ερωτήματα 
από φορείς του στενού και ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, ιδιωτικές εταιρείες, λογιστές 
κ.α. σημειώνοντας αύξηση 12,5% στον αριθμό 
ερωτημάτων, έναντι του προηγούμενου έτους, 
τα οποία και απαντήθηκαν στο σύνολό τους κατά 
τη διάρκεια των περίπου 44 συνεδριάσεων του 
οργάνου.

Το 2020 υποβλήθηκαν στο ΣΛΟΤ 108 ερωτήματα 
από φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, ιδιωτικές εταιρείες, τα οποία και 
απαντήθηκαν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των 
περίπου 41 συνεδριάσεων του οργάνου.

Λοιπές Δραστηριότητες του ΣΛΟΤ
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης συνέχισε 
τη συνεργασία του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
αρχές και την ενεργό συμμετοχή του στα διεθνή 
δρώμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Κατά το διάστημα 2019 – 2020, το ΣΛΟΤ 
εκπροσώπησε την ΕΛΤΕ σε συναντήσεις στο 
European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG).

Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν καινοτόμα 
θέματα, τα οποία αφορούσαν σε ζητήματα 
λογιστικού περιεχομένου. 

Λογιστική Τυποποίηση
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Συνεργασία με το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Από τις αρχές του 2019, η ΕΛΤΕ εκκίνησε τις 
διαδικασίες για :  

•  διασύνδεση του μητρώου της ΕΛΤΕ με 
το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου 
αφενός να δύναται να αναζητηθούν για 
κάθε ορκωτό ελεγκτή λογιστή/ ελεγκτική 
εταιρεία, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει 
χορηγήσει  έκθεση ελέγχου και αφετέρου να 
παρεμποδίζεται η χορήγηση έκθεσης από 
ορκωτούς ελεγκτές  λογιστές/ ελεγκτικές 
εταιρείες, οι οποίοι/ες δεν υπάγονται πλέον 
στο δημόσιο Μητρώο της ΕΛΤΕ (π.χ. λόγω 
αφαίρεσης άδειας),

•  δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 
ανεξαρτήτως νομικού τύπου των οντοτήτων, 
με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σε 
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε. 
και κοινοπραξίες) οι οποίες ελέγχονται από 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές αλλά εξαιρούνται 
από την υποχρέωση δημοσίευσης,

•  επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που δεν 
δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις 
και προσθήκη ειδικού χαρακτηρισμού στο 
Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις όπου στην 
οικεία έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 
αναφέρεται ότι τα ίδια κεφάλαια έχουν γίνει 
κατώτερα από το ½ του κεφαλαίου τους 
(και άρα προκύπτει ζήτημα συνέχισης της 
δραστηριότητάς τους), και

•  μείωση των ορίων των κριτηρίων για την 
υπαγωγή περισσότερων επιχειρήσεων στον 
υποχρεωτικό έλεγχο.

Ανάθεση ποιοτικού ελέγχου  
στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΕΠΕ)
Σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 33 του 
ν. 4449/2017, εκδόθηκε η σχετική Κανονιστική 
Πράξη  με την οποία η ΕΛΤΕ δύναται να αναθέτει 
τον ποιοτικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών που 
διενεργούν ελέγχους σε οντότητες μη δημοσίου 
συμφέροντος στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΕΠΕ) που συγκροτείται με απόφαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. 

Σημειώνεται ότι η ΕΛΤΕ έχει την ευθύνη για την 
έγκριση της τελικής έκθεσης ευρημάτων.

Λοιπές Πρωτοβουλίες και Δράσεις  
της ΕΛΤΕ
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 Οδηγία για τη μέγιστη διάρκεια 
ανάθεσης ελέγχου

Στο β’ τρίμηνο  του 2020, η ΕΛΤΕ προέβη 
στην έκδοση Οδηγίας με συχνές ερωτήσεις - 
απαντήσεις και παραδείγματα, σχετικά με τη 
μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης του υποχρεωτικού 
ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρ. 5 του ν.3148/2003 
όπως ισχύει, τα άρθρα 17 και 41 του Κανονισμού 
ΕΕ 537/2014 και το άρθρο 52 του ν.4449/2017. 

Οδηγίες/διευκρινήσεις δόθηκαν, μεταξύ άλλων, 
στα κάτωθι ζητήματα:

•  Υπολογισμός για τη διάρκεια της ανάθεσης 
ελέγχου.

•  Εφαρμογή σε περίπτωση δικτύου ελεγκτικής 
εταιρείας. 

•  Περιπτώσεις ελέγχου ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων ομίλου. 

•  Προϋποθέσεις για  παράταση  μέγιστης 
διάρκειας των δέκα (10) ετών.

•  Πότε μία οντότητα θεωρείται ΟΔΣ.

 

Επιπτώσεις covid-19 στους 
ελέγχους
Η ΕΛΤΕ με ανακοίνωσή της τον Μάρτιο του 2020 
επεσήμανε τα θέματα όπου οι ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές πρέπει να εστιάσουν λόγω των σοβαρών 
οικονομικών επιπτώσεων του covid-19:

•  την εκτίμηση του ελεγκτή σχετικά με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern)

•  τη συγκέντρωση επαρκών & κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκμηρίων

•  την επάρκεια των γνωστοποιήσεων 
(disclosure) των ελεγχόμενων εταιρειών στις 
χρημ/κές καταστάσεις χρήσης 2019 σχετικά με 
τον αντίκτυπο του covid-19.

Πρωτόκολλο συνεργασίας  
ΕΛΤΕ - ΕΚ
Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας 
αναφορικά με την άσκηση των εποπτικών τους 
αρμοδιοτήτων προχώρησαν το 2020 η Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), που αποτελεί 
πλέον την επικύρωση της ήδη υπάρχουσας 
εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Αρχών.

Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η καθιέρωση 
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και της 
ΕΛΤΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 
επενδυτικού κοινού στις οικονομικές καταστάσεις 
των εισηγμένων εταιρειών.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας περιλαμβάνει, 
μεταξύ  άλλων, τη μεταξύ τους παροχή 
συνδρομής στην εκτέλεση αρμοδιοτήτων 
και καθηκόντων τους, στη συνεργασία για 
διαμόρφωση κανονιστικών διατάξεων ή έκδοση 
διευκρινιστικών οδηγιών, τη συμμετοχή της κάθε 
Αρχής σε ελέγχους που διενεργεί η άλλη και 
ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δύο Αρχών, 
ενισχύοντας παράλληλα την υλοποίηση δράσεων 
κοινού ενδιαφέροντος.  
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Εκδήλωση με θέμα 
«Αξιολογώντας τον ρόλο  
και την αποτελεσματικότητα  
των Επιτροπών Ελέγχου»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας από την ΕΛΤΕ τον 
Νοέμβριο του 2019, με διακεκριμένο, μεταξύ 
άλλων, ομιλητή τον Paul Koster, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο VEB (Dutch Shareholders 
Association) και Προέδρο των Ευρωπαίων 
Επενδυτών. Πραγματοποιήθηκε και panel 
συζήτησης στο οποίο συμμετείχαν ο Paul Koster, 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, ο B΄ Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ένα (1) μέλος 
της Επιτροπής Ελέγχου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από τον 
Α΄ Αντιπρόεδρο τα βασικά αποτελέσματα 
της έρευνας που διεξήχθη από την ΕΛΤΕ για 
τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα των 
Επιτροπών Ελέγχου, όπως αναλύθηκαν στην 
ενότητα για τις Επιτροπές Ελέγχου. Από την 
επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων 
που απεστάλησαν σε 224 οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος (ΟΔΣ) και των πρακτικών 
συνεδριάσεων των Επιτροπών Ελέγχου 
που ζητήθηκαν κυρίως από τις εταιρείες του 
δείκτη FTSE/AthexLargeCap, προέκυψαν 
συμπεράσματα σε θέματα όπως: Σύνθεση & 
Δεξιότητες των Επιτροπών Ελέγχου, Επικοινωνία 
Επιτροπών Ελέγχου με τη Διοίκηση, Ανεξαρτησία 
Διαδικασίας Επιλογής Ελεγκτή, Εποπτεία Ελεγκτή 
Διαδικασίας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 
Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.

Παρουσίαση Paul Koster στην Εκδήλωση

Panel συζήτησης με συμμετέχοντες τους Paul Koster, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, 
Νικόλαο Κονταρούδη & Σπύρο Λορεντζιάδη
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Η ΕΛΤΕ κατά το διάστημα 2019 – 2020 συνέχισε 
τη συνεργασία της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
εποπτικές αρχές και την ενεργό συμμετοχή της 
στα διεθνή δρώμενα.

Η ΕΛΤΕ συμμετέχει στα κάτωθι ευρωπαϊκά 
όργανα.

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων 
Εποπτείας Ελεγκτών – ΕΕΦΕΕ 
(Committee of the European 
Auditing Oversight Boards –  
CEAOB)
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό όργανο στο οποίο 
συμμετέχουν εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου 
από κάθε κράτος μέλος και που ορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές.  

Διεθνείς Δραστηριότητες της ΕΛΤΕ

Δομή της ΕΕΦΕΕ (CEAOB):

Συμβουλευτική Ομάδα (Consultative Group)

Πρόκειται για εξαμελή ομάδα που συγκρότησε ο 
Πρόεδρος της ΕΕΦΕΕ  σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό της, με εξελεγμένα μέλη της Επιτροπής 
αυτής οι εποπτικές αρχές της Τσεχίας, της Ελλάδας, 
της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου της Ολλανδίας 
και της Γερμανίας.

Υποομάδες (Subgroups)

H ΕΕΦΕΕ καθιέρωσε πέντε μόνιμες υποομάδες 
για να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα στο 
πλαίσιο της αποστολής και των καθηκόντων της. 
Η ΕΛΤΕ συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της 
στις υποομάδες International Equivalence and 
Adequacy, Enforcement & Inspections.

Συλλογικά όργανα αρμοδίων αρχών (Colleges of 
Competent authorities)

Προς διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων 
της η ΕΕΦΕΕ συγκρότησε τέσσερα συλλογικά 
όργανα (Colleges) με τις τέσσερις μεγαλύτερες 
ελεγκτικές εταιρείες και πενταετή θητεία.

ΕΕΦΕΕ (CEAOB)

Consultative 
Group

Chair Vice-Chair

Secretariat

Colleges 
(art .32 Reg .)

CEAOB Plenary
27 Members States + ESMA

Inspections
Sub-group

FS TF
CAIM TF
SRI TF
IT TF

International 
Auditing

Standards
Sub-group

Enforcement
Sub-group

Market
Monitoring
Sub-group

International
Adequacy &
Equivalence
Sub-group

Observers

• EBA 
• EIOPA

• EEA Countries
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Στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής του, 
το IFIAR διοργανώνει ομιλίες και παρουσιάσεις, 
απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τον προτεινόμενο 
καθορισμό προτύπων και συμμετέχει ενεργά 
στο ενδιαφέρον τρίτων χωρών να αναπτύξουν 
ανεξάρτητο καθεστώς εποπτείας των ελεγκτών. 
Το IFIAR συνεργάζεται επίσης στενά με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Basel Committee 
of Banking Supervisors (BCBS), the European 
Commission, the Financial Stability Board 
(FSB), the International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS), the International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO), Public Interest 
Oversight Board (PIOB) και World Bank).

Οι έξι κάτωθι ομάδες εργασίας (working groups) 
του IFIAR επικεντρώνονται στους ακόλουθους 
τομείς: επικοινωνία με τα έξι μεγαλύτερα παγκόσμια 
ελεγκτικά δίκτυα, ποιοτικοί έλεγχοι, επιβολή 
κυρώσεων, διεθνής συνεργασία με επενδυτές 
και άλλους ενδιαφερόμενους και καθορισμός των 
προτύπων.

WORKING GROUPS

• Enforcement Working Group (EWG)

• Global Audit Quality Working Group (GAQWG)

•  Investor and Other Stakeholders Working 
Group (IOSWG)

•  International Cooperation Working Group 
(ICWG)

•  Inspection Workshop Working Group (IWWG)

•  Standards Coordination Working Group 
(SCWG)

Η ΕΛΤΕ έγινε μέλος του IFIAR το 2010 και έκτοτε 
συμμετέχει ενεργά στις τακτικές  εργασίες του 
οργάνου.  

International Forum of 
Independent Audit Regulators 
(IFIAR)
Πρόκειται για έναν παγκόσμιο φορέα ανεξάρτητων 
εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος 
με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας των 
εποπτικών αρχών καθώς και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την άσκηση των 
εποπτικών δραστηριοτήτων τους. 
Ιδρύθηκε το 2006 και απαρτίζεται από ανεξάρτητες 
ρυθμιστικές αρχές ελέγχου από 52 χώρες που 
εκπροσωπούν την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, 
τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την 
Ευρώπη. Αποστολή του είναι να προστατεύσει 
το δημόσιο συμφέρον και να ενισχύσει την 
προστασία των επενδυτών, βελτιώνοντας την 
ποιότητα του ελέγχου παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, το IFIAR διοργανώνει ετήσια 
συνάντηση της ολομέλειας του επικεντρωμένο 
στις διαδικασίες και τις νέες προκλήσεις στη 
διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, ενισχύοντας 
τη διορατικότητα στην εποπτεία των μελών και 
εντοπίζοντας τις καλύτερες πρακτικές καθώς και 
εκπαιδευτικό workshop για τους επιθεωρητές 
των αρμοδίων εποπτικών αρχών. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας  συνάντησης της 
ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε το 2019 στη 
Ρόδο, υπό τη διοργάνωση της ΕΛΤΕ διεξήχθησαν 
εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τέσσερις χώρες-μέλη του IFIAR, 
εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου με θητεία τεσσάρων ετών, μεταξύ 
των οποίων για πρώτη φορά εξελέγη και η 
Ελλάδα συγκροτώντας μαζί με τις υπόλοιπες  
δώδεκα χώρες το 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
του IFIAR, που αποτελείται από εκπροσώπους 
του Άμπου Ντάμπι (ADAA), της Αυστραλίας 
(ASIC), του Καναδά (CPAB), της Γαλλίας (H3C), της 
Γερμανίας (AOB), της Ιαπωνίας (CPAAOB / FSA), 
της Ολλανδίας (AFM), της Σιγκαπούρης (ACRA), 
της Νότιας Αφρικής (IRBA), της Ελβετίας (FAOA), 
του Ηνωμένου Βασιλείου (FRC) των  Ηνωμένων 
Πολιτειών (PCAOB), της Βραζιλίας (CVM), της 
Κινεζικής Ταϊπέι (FSC), της Τουρκίας (CMB /POA) 
και της Ελλάδας (ΕΛΤΕ-HAASOB). 
Η Ελλάδα εκπροσωπείται για μία τετραετία 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του IFIAR από 
τον Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτη 
Γιαννόπουλο.
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Ετήσια Έρευνα IFIAR
Η ΕΛΤΕ συμμετέχει στις ετήσιες έρευνες του 
IFIAR αναφορικά με τους ποιοτικούς ελέγχους 
των έξι μεγαλύτερων παγκοσμίων δικτύων 
ελεγκτικών εταιρειών. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας, 
προκύπτει ότι αν και η πτωτική τάση των 
ποσοστών ευρημάτων ποιοτικών ελέγχων είναι 
ενθαρρυντική, η επανάληψη και το επίπεδο των 
ευρημάτων που αντικατοπτρίζονται στην έρευνα 
δείχνουν έλλειψη συνέπειας στην εκτέλεση 
ελέγχων υψηλής ποιότητας και την ανάγκη 
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου. 
Για να ενισχύσει τις πληροφορίες της έρευνας 
σχετικά με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων, στην 
έρευνα του IFIAR συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες 
σχετικά με τις πρακτικές των μελών του όσον 
αφορά την επικοινωνία των ευρημάτων των 
ποιοτικών ελέγχων στις ελεγκτικές εταιρείες που 
επιθεωρούνται, στις επιτροπές ελέγχου, στους 
υπεύθυνους διακυβέρνησης και στο κοινό.  
Η έρευνα του IFIAR περιλαμβάνει επίσης στοιχεία 
σχετικά με ορισμένες πρωτοβουλίες πέραν των 
επιθεωρήσεων που επιδιώκουν μεμονωμένα 
τα μέλη του IFIAR, τα οποία αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου. 

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική 
Ομάδα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (EFRAG)
Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) είναι 
ένας ιδιωτικός οργανισμός που δημιουργήθηκε 
το 2001 με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με σκοπό να εξυπηρετήσει το 
δημόσιο συμφέρον. Οι Οργανισμοί/μέλη του είναι 
ενδιαφερόμενα μέρη από την Ευρώπη που έχουν 
γνώση και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των 
ΔΠΧΑ.

Κατά τη διάρκεια του 2019-2020 
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες συναντήσεις 
της EFRAG, στην οποία συμμετέχουν η ομάδα 
τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) καθώς και η 
συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών 
Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS). 

ΙFRS and IT Inspections  
Workshop (CEAOB- IFIAR)
Τον Οκτώβριο του 2019 στο αμφιθέατρο της 
Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τη διοργάνωση 
της ΕΛΤΕ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 
ΙFRS and IT Inspections Workshop του CEAOB 
Smaller Regulators Inspectors Task Force, σε 
συνεργασία με το Emerging Regulators Group 
της ΙFIAR στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από τις παγκόσμιες εποπτικές αρχές, μέλη των 
υποομάδων εργασίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
και αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδας 
και ενημερώθηκαν για θέματα IT Inspections.

ΕΕΦΕΕ (CEAOB)
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Οικονομικός Απολογισμός 
Η ΕΛΤΕ δεν επιβαρύνει με τη λειτουργία της 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Παραθέτουμε 
παρακάτω τα απολογιστικά μεγέθη για το έτος 
2019.  

Πόροι της ΕΛΤΕ

Οι πόροι της ΕΛΤΕ προέρχονται από εισφορά 
ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών 
ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή 
κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003, 
όπως ισχύει.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2019, 
ανήλθαν στο ποσό των 2.436.715,94 ευρώ,  
έναντι του ποσού των 2.405.616,78 ευρώ του 
προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 31.099,16 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
1,29%. 

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2019, 
ανήλθαν στο ποσό των 875.918,32 ευρώ, έναντι 
820.345,22 ευρώ του προηγούμενου έτους, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 55.573,10 ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,77%.

Διάρθρωση Δαπανών 2019 

Σύγκριση Εσόδων - Εξόδων 2018-2019
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Αμοιβές για 
Προσωπικό

37%

Αμοιβές για 
Ειδικές 
Υπηρ.
24%

Μισθώματα
5%

Τέλη 
χαρτοσήμου

5%

Οδοιπορικά 
και 

αποζημίωση 
ταξιδίων

3%

Επικοινωνίες
1%

Λοιπές 
δαπάνες

22%

Διάρθρωση Δαπανών 2019 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2018 2019

Σύγκριση Εσόδων - Εξόδων 
2018-2019

(ποσά σε €)

Έξοδα Έσοδα



26 ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΉΣΉΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Η ΕΛΤΕ  
συμμετέχει ενεργά 
στα ευρωπαϊκά 
και διεθνή 
fora αρμόδιων 
εποπτικών αρχών

Μια σειρά από εταιρικά σκάνδαλα τόσο σε 
ελληνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν 
κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στο 
ελεγκτικό επάγγελμα. Η διενέργεια ποιοτικών 
ελέγχων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας με 
βάση το ρίσκο, η διεξαγωγή θεματικών ελέγχων 
σε περιοχές υψηλού κινδύνου, η επιβολή σχεδίων 
δράσεων στις ελεγκτικές εταιρείες, η παραπομπή 
των ελεγκτών στην πειθαρχική διαδικασία σε  
περιπτώσεις υποτροπής και η στενή συνεργασία 
μας με τις αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού, 
αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΛΤΕ. 

Στα πλαίσια αυτά, η συνεργασία και η επικοινωνία 
με τις ομόλογες ευρωπαϊκές και διεθνείς 
εποπτικές αρχές, αλλά και με τις εθνικές 
υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ΣΟΕΛ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της 
Ελλάδος, κλπ.), θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί 
περαιτέρω με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 
στους ελέγχους.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ελεγκτικό έργο 
που αφορά τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος, 
στους εστιαζόμενους θεματικούς ελέγχους, 
καθώς και στους ελέγχους για την πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα κριτήρια 
για την διεξαγωγή ελέγχων μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνουν δείκτες ποιότητας ελέγχου (Audit 
Quality Indicators – AQIs) και τις αμοιβές των 
ελεγκτικών εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών 
υποχρεωτικών ελέγχων.

Προοπτική 2021 

Θα επικοινωνούμε εκτενώς με τις ελεγκτικές 
εταιρείες, το επαγγελματικό σωματείο και τις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, ώστε να  γινόμαστε 
κοινωνοί των θεμάτων που αντιμετωπίζουν και 
να παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για την 
εκτέλεση του έργου τους. 

Η ΕΛΤΕ στοχεύει να παραμείνει μια ισχυρή, 
βιώσιμη και ανεξάρτητη εποπτική αρχή, 
συμμορφούμενη με όλες τις ενωσιακές και εθνικές 
νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με θέματα ελέγχου, 
λογιστικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι βασικοί στόχοι της ΕΛΤΕ για το 2021 είναι:

•	  Η άμεση κατά το δυνατόν εφαρμογή των 
ενωσιακών κανονιστικών προτύπων 

•	 Η συνεχής εποπτεία

•	 	Η αποτελεσματική, δίκαιη και διάφανη επιβολή 
κυρώσεων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΕΛΤΕ
•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2019 «Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων 

από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2019 «Πιστοποίηση της υλοποίησης 
του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης 
ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2019 «Τροπολογία στον Κανονισμό 
ESEF»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2019 «Αιτήματα πλήρωσης θέσεων της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στον 
Α΄ κύκλο 2019 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες οργανικές του διατάξεις»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 018/2019 «Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των 
Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 017/2019 «Αναστολή της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 016/2019 «Αξιολογώντας τον ρόλο και την 
αποτελεσματικότητα των Επιτροπών Ελέγχου»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 015/2019 «Συνάντηση της EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2019 «Κριτήρια για παροχή συνεχούς 
επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 013/2019 «6η Συνάντηση της υπό-ομάδας 
επιθεωρήσεων της ΕΕΦΕΕ»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2019 «Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των 
Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 011/2019 «Έρευνα IFIAR 2018»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2019 «Ανάκληση επαγγελματικής 
άδειας»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 009/2019 «IFIAR Plenary Meeting 2019 – 
The Evolving World of Audit»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008/2019 «Η Μεταρρύθμιση του ελέγχου 
στην ΕΕ»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 007/2019 «Συνάντηση της EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 006/2019 «IFIAR Plenary Meeting 2019 – The 
Evolving World of Audit»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2019 «Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2019 «Ενίσχυση της διαφάνειας στους 
υποχρεωτικούς ελέγχους»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2019 «Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2019 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 
Έτους 2019»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2019 «Αναφορά στις αρχές εποπτείας 
οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/2018 «Διαδικασία παύσης / παραίτησης 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 030/2018 «Οδηγία αναφορικά με την 
έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 029/2018 «Προσθήκη του Πακιστάν στον 
κατάλογο της ΕΕ σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού 
κινδύνου»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 028/2018 «Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2018 «Συνάντηση της EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 026/2018 «Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή 
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 
3000)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 025/2018 «Οδηγία αναφορικά με την 
παρακολούθηση του ανώτατου ορίου των αμοιβών (CAP) 
των μη ελεγκτικών υπηρεσιών»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2018 «Ερωτηματολόγιο προς τις 
Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος 
(ΟΔΣ)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2018 «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
του αρ. 11 του ν. 4469/2017 ‘Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων’»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2018 «Συνεχής εκπαίδευση Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2018 «Brexit»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2018 «Συνάντηση της EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2018 «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Διδυμοποίησης (Twinning) στην Ελλάδα»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/2018 «7η Συνάντηση Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών 
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/2018 «Αποδοχή της υπ’ αρ. 32/2018 
γνωμοδότησης του ΝομικούΣυμβουλίου του Κράτους»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 016/2018 «Εκδήλωση ‘Αλλαγές στον έλεγχο 
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος’»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 015/2018 «Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης 
από τη FATF»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 013/2018 «Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας 
του IFIAR στον Καναδά»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2018 «Συνάντηση της EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 011/2018 «Εκθέσεις Διαφάνειας»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2018 «Διάρκεια Διορισμού Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και Ελεγκτικών Εταιρειών»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 009/2018 «Ετήσια Έκθεση 2017 του EFRAG»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008/2018 «Έρευνα IFIAR 2017»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 007/2018 «Παγκόσμιο inspection workshop 
του IFIAR (International Forum of Independent Audit 
Regulators) στηΣριΛάνκα»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 006/2018 «Σύνοδος Ολομέλειας του CEAOB»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2018 «Υιοθέτηση νέου και 
αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2018 «Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2018 «Συγκρότηση Συμβουλίων 
Ποιοτικών Ελέγχων και Λογιστικής Τυποποίησης»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2018 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων 
Έτους 2018»

•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2018 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 
αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9»
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