
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

  

1. πλνπηηθφο ηίηινο. 

  

ΜΔΡΟ Ι  

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

2. Οξηζκνί. 

3. Πεδίν εθαξκνγήο νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

  

4. Αξκφδηα Αξρή. 

  

ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

  

5. χζηεκα Γεκφζηαο Δπνπηείαο. 

6. πγθξφηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

7. Θεηεία κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιισλ απφ ηα σο εθ ηεο ζέζεο ηνπο 

κέιε. 

8. Κέλσζε ζέζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιινπ απφ ηα σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπο κέιε. 

9. Παξαίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιινπ απφ ηα εθ ηεο ζέζεο ηνπο 

κέιε. 

10. Αλάθιεζε δηνξηζκνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ άιινπ απφ ησο εθ ηεο 

ζέζεο ηνπο κέιε. 

11. πλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

12. Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. 

13. Ακνηβή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνδεκίσζε κειψλ ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 
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14. Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

15. Δμνπζίεο επνπηείαο θαη δηελέξγεηαο εξεπλψλ ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

16. Έθηαζε επζχλεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

θαη άιισλ πξνζψπσλ. 

17. Τπνρξέσζε αλεμαξηεζίαο, ερεκχζεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ θαη δήισζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθέξνληνο. 

18. Αξκνδηφηεηεο ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

19. Υξεκαηνδφηεζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

20. Δίζπξαμε δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ. 

21. Οηθνλνκηθφ έηνο. 

22. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

23. Δηνηκαζία θαη ππνβνιή πξνυπνινγηζκνχ. 

24. Γηαθάλεηα. 

25. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

  

ΜΔΡΟ IV 

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

  

26. πλεξγαζία κεηαμχ επνπηηθψλ αξρψλ επνπηείαο θξαηψλ κειψλ. 

27. Ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

28. Δπαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ξπζκηζηηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

ΜΔΡΟ V 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

  

29. πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ. 

  

ΜΔΡΟ VI 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΩΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

  

30. Αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ. 

31. Γηαδηθαζία γηα αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ.  

32. Αθαίξεζε άδεηαο ζψκαηνο ειεγθηψλ. 
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ΜΔΡΟ VII 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ, ΤΝΔΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 

  

33. Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο. 

34. Δρέγγπα εληηκφηεηαο. 

35. Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε ειεγθηηθά γξαθεία . 

36. Γηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ρσξίο 

επαγγεικαηηθή άδεηα. 

37. Δπζχλε ειεγθηψλ θαη ζπκθσλίεο πεξηνξηζκνχ επζχλεο. 

38. Αλαγλψξηζε ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

39. Αλάθιεζε άδεηαο λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.  

40. Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε θπζηθά πξφζσπα.  

41. Δμεηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. 

42. Έιεγρνο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. 

43. Απαιιαγέο. 

44. Πξαθηηθή άζθεζε. 

45. πλερήο εθπαίδεπζε. 

46. Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε λφκηκνπο ειεγθηέο απφ άιια θξάηε κέιε. 

47. Υνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε λφκηκνπο ειεγθηέο απφ ηξίηεο ρψξεο. 

48. Αλάθιεζε άδεηαο λφκηκνπ ειεγθηή. 

  

ΜΔΡΟ VIII 

ΓΗΜΟΙΟ ΜΗΣΡΩΟ 

  

49. Γεκφζην Μεηξψν 

50. Δγγξαθή ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ζην Γεκφζην Μεηξψν 

51. Δγγξαθή ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζην Γεκφζην Μεηξψν 

52. Δλεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν 

53. Δπζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν 

54. Σήξεζε ηνπ Γεκφζηνπ Μεηξψνπ 
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ΜΔΡΟ IX 

ΔΓΡΑΦΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΗΣΡΩΟ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ 

  

55. Δγγξαθή ζην Γεκφζην Μεηξψν. 

56. Παξέθθιηζε ζε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο. 

 

ΜΔΡΟ X 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ, 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

  

57. Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία θαη πξνβιεκαηηζκφο. 

58. Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα. 

59. Απαζρφιεζε απφ ειεγρφκελεο νληφηεηεο πξψελ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ππαιιήισλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ ή λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

60. Πξνεηνηκαζία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζε ησλ απεηιψλ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία. 

61. Δκπηζηεπηηθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 

62. Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν γηα ινγαξηαζκφ ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

63. Δζσηεξηθή νξγάλσζε λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

64. Οξγάλσζε ηνπ έξγνπ. 

65. Ακνηβή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. 

66. Αληηθείκελν ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

  

ΜΔΡΟ XI 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 

  

67. Πξφηππα ειέγρνπ. 

68. Τπνρξεσηηθνί έιεγρνη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

69. Έθζεζε ειέγρνπ. 
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ΜΔΡΟ XII 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  

70. πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

  

ΜΔΡΟ XIII 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ 

  

71. Ακνηβέο ειέγρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε νληφηεηαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

72. Παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

πνπ δηελεξγεί ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζε νληφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

73. Αλαθνξά ζηελ ΑΓΔΔιΔπ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

74. Σήξεζε αξρείσλ. 

75. Γηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο γηα ππνρξεσηηθφ έιεγρν νληφηεηαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

  

ΜΔΡΟ ΥIV 

ΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ 

Ή ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

  

76. Γηνξηζκφο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

77. Παχζε θαη παξαίηεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή θαη ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

ΜΔΡΟ ΥV 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

78. Δπηηξνπή Διέγρνπ. 

  

ΜΔΡΟ XVI 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  

  

79. Αξκνδηφηεηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΓΔΔιΔπ γηα δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο 
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δηαδηθαζίαο. 

80. Παξάπνλα/ θαηαγγειίεο. 

81. Παξαπνκπή ζε πεηζαξρηθή έξεπλα. 

82. Πεηζαξρηθή έξεπλα. 

83. Δηδνπνίεζε γηα θαηάζεζε καξηπξηθή. 

84. Δπίδνζε Δηδνπνίεζεο. 

85. Παξαρψξεζε, απφ ην πκβνχιην, επηζεσξεηψλ/εκπεηξνγλσκφλσλ/εληεηαικέλσλ 

επηζεσξεηψλ γηα δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο έξεπλαο ή πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. 

86. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο. 

87. Γπλαηφηεηα επέθηαζεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο θαη ζε άιινπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή 

λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία. 

88. Γηαδηθαζία ιήςεο καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ. 

89. Έθζεζε. 

90. Παξαπνκπή ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ζχληαμε θαηεγνξεηεξίνπ. 

91. Δηδνπνίεζε θιήζεο ζε αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

92. Γηφξζσζε ηππηθνχ ειαηηψκαηνο θαηεγνξεηεξίνπ. 

93. Αξρή αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο. 

94. Ννκηθή θαη άιιε βνήζεηα. 

95. Απαγγειία θαηεγνξεηεξίνπ. 

96. Απνπζία θαηεγνξνπκέλνπ. 

97. Γηαδηθαζία αθξφαζεο. 

98. Απφθαζε Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

99. Σήξεζε πξαθηηθψλ θαη ηχπνη εηδνπνηήζεσλ. 

100. Τπνρξέσζε Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

101. Γπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ξχζκηζεο δηαδηθαζηψλ. 

102. Γεκνζηνπνίεζε θπξψζεσλ. 

103. Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα. 

104. Απαγφξεπζε δίσμεο δχν θνξέο γηα ην ίδην αδίθεκα. 

105. Μφλν κία πεηζαξρηθή πνηλή γηα θάζε πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

106. Λήμε πεηζαξρηθήο επζχλεο. 

107. Πνηληθή δίσμε. 

108. Πεηζαξρηθή δίσμε χζηεξα απφ πνηληθή δίσμε. 

109. Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. 

110. Πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθή έξεπλα ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 
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111. Δηδηθή απηνηειήο επζχλε θαη ζπλαθή πεηζαξρηθά αδηθήκαηα. 

ΜΔΡΟ XVII 

ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

112. Απνθάζεηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

113. Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο. 

114. Έθδνζε θαλνληζκψλ. 

115. Καηάξγεζε λφκσλ. 
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ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ  

ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΤ 

ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ, ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ 

  

Πξννίκην Γηα ζθνπνχο -  

  

 

 

 

 

 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 157, 

9.6.2006, ζ. 157∙ 

L 158, 

27.5.2014, ζ.196. 

(α) ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 

«Οδεγία 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 γηα ηνπο ππνρξεσηηθνχο 

ειέγρνπο ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 83/253/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ  «Οδεγία 

2014/56/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, θαη 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 158, 

27.5.2014, ζ. 77∙ 

L 170, 

11.6.2014. ζ. 66. 

(β)  απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη άζθεζεο δηαθξηηηθψλ εμνπζηψλ 

πνπ παξέρεη ζηε Γεκνθξαηία ε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 537/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απφθαζεο 2005/909/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο», σο δηνξζψζεθε, 

  

 ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

  

πλνπηηθφο  

ηίηινο. 

1. Ο παξφλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο o πεξί Διεγθηψλ Νφκνο ηνπ 2017. 

 

ΜΔΡΟ I 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
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Οξηζκνί. 2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ 

ην θείκελν -  

  

 «αλαγλσξηζκέλν ζψκα ειεγθηψλ» ζεκαίλεη ην ζψκα ειεγθηψλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο πνπ αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηνπ Μέξνπο VΙ˙ 

  

33 ηνπ 1964 

35 ηνπ 1975 

72 ηνπ 1977 

59 ηνπ 1981 

3 ηνπ 1987 

158 ηνπ 1988 

109 ηνπ 1991 

132(Ι) ηνπ 2015. 

«Αλψηαην Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη ην δηθαζηήξην πνπ θαζηδξχζεθε δηα ηνπ 

άξζξνπ 3 ησλ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο (Πνηθίιεο Γηαηάμεηο) 

Νφκσλ∙ 

  

 «αξκφδηα αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 

4˙ 

  

 «Αξρή Γεκφζηαο Δπνπηείαο Διεγθηηθνχ Δπαγγέικαηνο» ή «ΑΓΔΔιΔπ» 

ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 4˙ 

  

 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία˙ 

  

 «Γεκφζην Μεηξψν» ζεκαίλεη ην Γεκφζην Μεηξψν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη 

ηνπ Μέξνπο VIII˙ 

  

 «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα» ζεκαίλεη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

[International Accounting Standards (IAS)], ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο [International Financial Reporting 

Standards (IFRS)] θαη νη εξκελείεο ηνπο (SIC-IFRIC Interpretations), νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηψλ ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο θαη ηα 

κειινληηθά πξφηππα θαη νη εξκελείεο ηνπο, πνπ εθδίδνληαη ή εγθξίλνληαη 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ [International 

Accounting Standards Board (IASB)]˙ 
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 «δίθηπν» ζεκαίλεη επξχηεξε δηάξζξσζε- 

  

  (α) ζπλεξγαζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, θαη 

 

(β) ε νπνία απνζθνπεί ζαθψο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή 

ηνπ θφζηνπο, ή κνηξάδεηαη θνηλή ηδηνθηεζία, έιεγρν ή 

δηαρείξηζε, θνηλέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, θνηλή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ρξήζε θνηλνχ 

δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ή ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πφξσλ· 

  

 «Γηνηθεηηθφ πκβνχιην» ή «πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ ην νπνίν δηέπεηαη απφ ην άξζξν 6˙ 

  

 
 

«έθζεζε ειέγρνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 

69˙ 

  

 «ειεγθηήο νκίινπ» ζεκαίλεη λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ 

δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ˙ 

  

 «ειεγθηήο ηξίηεο ρψξαο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηελεξγεί 

ειέγρνπο ησλ εηήζησλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

εηαηξείαο ηδξπζείζαο ζε ηξίηε ρψξα, εθηφο πξνζψπνπ πνπ έρεη εγγξαθεί 

σο λφκηκνο ειεγθηήο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο θαηφπηλ ρνξήγεζεο 

άδεηαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 40 θαη 47 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία ε 

νπνία ζπλάδεη κε ηα Άξζξα 3 θαη 44 ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ· 

  

 «ειεγθηηθή νληφηεηα ηξίηεο ρψξαο» ζεκαίλεη νληφηεηα, αλεμαξηήησο 

λνκηθήο κνξθήο, ε νπνία δηελεξγεί ειέγρνπο ησλ εηήζησλ ή 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξείαο ηδξπζείζαο ζε 

ηξίηε ρψξα, εθηφο ηεο νληφηεηαο πνπ έρεη εγγξαθεί σο λφκηκν ειεγθηηθφ 
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γξαθείν ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο θαηφπηλ ρνξήγεζεο άδεηαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία ε νπνία ζπλάδεη 

κε ην Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ˙ 

  

 «ειεγρφκελε νληφηεηα» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν/ νξγαληζκφ  

αλεμαξηήησο λνκηθήο ππφζηαζεο, πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή/ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπ˙ 

  

 «εκπεηξνγλψκνλαο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη εηδηθή 

ηερλνγλσζία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά, ηνλ έιεγρν ή άιια πεδία ζρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικαηηψλ λφκηκσλ ειεγθηψλ˙ 

  

 «εληεηαικέλνο επηζεσξεηήο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη 

ππάιιεινο ή κε ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, κε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία πνπ έρεη 

ιάβεη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ηδίσο ζε ζέκαηα δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ˙ 

  

 «επαγγεικαηηθή άδεηα» ζεκαίλεη άδεηα πνπ παξέρεηαη ζε λφκηκν ειεγθηή 

ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35, 40, 46 ή 47, θαηά 

πεξίπησζε, θαη κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα δηεμάγεη ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νπνηαζδήπνηε 

νληφηεηαο ζηελ Γεκνθξαηία πνπ ππφθεηηαη ζε ηέηνην έιεγρν· 

  

 «επηζεσξήζεηο» ζεκαίλεη επηζεσξήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη απφ επηζεσξεηή, αιιά δελ πεξηιακβάλεη έξεπλα θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (7) ηνπ άξζξνπ 18˙ 

  

 «επηζεσξεηήο» ζεκαίλεη επηζεσξεηή ν νπνίνο δηαζέηεη θαηάιιειε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζρεηηθή πείξα ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν 



12 
 

 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή εθπαίδεπζε 

ζε επηζεσξήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ν νπνίνο απαζρνιείηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζπλεξγάδεηαη άιισο κε απηή ή απαζρνιείηαη ζε 

ππεχζπλα φξγαλα ή ζπλεξγάδεηαη άιισο κε απηά˙ 

  

 
 

73(Ι) ηνπ 2009 

5(Ι) ηνπ 2012 

65(Ι) ηνπ 2014 

135(Ι) ηνπ 2015. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Πξψην (Ι):  

31.7.2009. 

«Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

Κχπξνπ πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

Κχπξνπ Νφκνπο σο δηνξζψζεθαλ˙ 

  
 «εξεπλψλ ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη επηζεσξεηή ή εκπεηξνγλψκνλα ή 

εληεηαικέλν επηζεσξεηή, ηνλ νπνίν νξίδεη ην πκβνχιην θαηά ηελ 

παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 82 γηα δηεμαγσγή 

πεηζαξρηθήο έξεπλαο· 

  

Κεθ.113. 

9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 

17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 

198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 

46(Ι) ηνπ 1992 

96(Ι) ηνπ1992 

41(Ι) ηνπ1994 

15(Ι) ηνπ 1995 

21(Ι) ηνπ 1997 

82(Ι) ηνπ 1999 

149(Ι) ηνπ 1999 

2(Ι) ηνπ 2000 

135(Ι) ηνπ 2000 

151(Ι) ηνπ 2000 

«εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκνπ σο δηνξζψζεθε˙ 
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76(Ι) ηνπ 2001 

70(Ι) ηνπ 2003 

167(Ι) ηνπ 2003 

92(Ι) ηνπ 2004 

24(Ι) ηνπ 2005 

129(Ι) ηνπ 2005 

130(Ι) ηνπ 2005 

98(Ι) ηνπ 2006 

124(Ι) ηνπ 2006 

70(Ι) ηνπ 2007 

71(Ι) ηνπ 2007 

131(Ι) ηνπ 2007 

186(Ι) ηνπ 2007 

87(Ι) ηνπ 2008 

41(Ι) ηνπ 2009 

49(Ι) ηνπ 2009 

99(Ι) ηνπ 2009 

42(Ι) ηνπ 2010 

60(Ι) ηνπ 2010 

88(Ι) ηνπ 2010 

53(Ι) ηνπ 2011 

117(Ι) ηνπ 2011 

145(Ι) ηνπ 2011 

157(Ι) ηνπ 2011 

198(Ι) ηνπ 2011 

64(Ι) ηνπ 2012 

98(Ι) ηνπ 2012 

190(Ι) ηνπ 2012 

203(Ι) ηνπ 2012 

6(Ι) ηνπ 2013 

90(Ι) ηνπ 2013 

74(Ι) ηνπ 2014 

75(Ι) ηνπ 2014 

18(Ι) ηνπ 2015 

62(Ι) ηνπ 2015 

63(Ι) ηνπ 2015 

89(Ι) ηνπ 2015 

120(Ι) ηνπ 2015 

40(Ι) ηνπ 2016 

90(Ι) ηνπ 2016 

97(Ι) ηνπ 2016. 
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Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα 

Πξψην (Ι): 

31.3.2015 

5.6.2015. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

«εηαηξείεο κεζαίνπ κεγέζνπο» ζεκαίλεη εηαηξείεο –  

 

(α) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

141Α ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ή  

 

(β) επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, θαη ζην 

Άξζξν 3, παξάγξαθνο 3, ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ˙ 

  

 «εηαηξείεο κηθξνχ κεγέζνπο» ζεκαίλεη –  

 

(α) εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

άξζξνπ 141Α ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, ή  

 

(β) επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1, παξάγξαθνο 1 ή ζην 

Άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ˙ 

  

 «Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ» ή «ΔΑΚΑΑ» ζεκαίλεη 

ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ πνπ ζπζηάζεθε δηα 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1095/2010· 

  

 «Δπξσπατθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο˙ 

  

 

 

 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

«ζπγαηξηθή εηαηξεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν πεξί 

Δηαηξεηψλ Νφκνο, σο δηνξζψζεθε˙  

 

«Καλνληζκφο (EΔ) αξηζ. 1435/2003» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1435/2003 ηνπ 
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ΔΔ: L 207, 

18.8.2003, ζ.2˙  

L 49, 17.2.2017, 

ζ.35. 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

επξσπατθήο ζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξείαο» σο δηνξζψζεθε˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 331, 

15.12.2010, ζ. 12∙ 

L 337, 

23.12.2015, ζ. 35. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 

2010 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο 

(Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 

716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2009/78/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία (ΔΔ) 

2015/2366 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 2015˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 331, 

15.12.2010, ζ. 48∙ 

L 105, 

8.4.2014, ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1094/2010 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 

2010 γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο (Δπξσπατθή Αξρή 

Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 

2009/78/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 258/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 331, 

15.12.2010, ζ. 84∙ 

L 105, 

8.4.2014, ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1095/2010 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 

2010 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε Δπξσπατθήο Δπνπηηθήο Αξρήο 

(Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ), ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο αξηζ. 716/2009/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 

2009/78/ΔΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

258/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο 

Απξηιίνπ 2014˙ 



16 
 

 

  

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε 

εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν νληνηήησλ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2005/909/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο» σο δηνξζψζεθε˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 173, 

12.6.2014, ζ. 1∙ 

L 175,  

30.6.2016,  ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 596/2014» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 596/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ 

θαηάρξεζε ηεο αγνξάο (θαλνληζκφο γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/6/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2003/124/ΔΚ, 

2003/125/ΔΚ θαη 2004/72/ΔΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/1033 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπλίνπ 2016˙ 

  

 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο˙ 

  

 «θξάηνο κέινο θαηαγσγήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν έρεη 

αδεηνδνηεζεί ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, θαηά ην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 33 ή ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε 

Γεκηνπξγία ε νπνία ζπλάδεη κε ην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ˙ 

  

 «θξάηνο κέινο ππνδνρήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο -  

   

  (α) ζην νπνίν λφκηκνο ειεγθηήο, πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί ζην 

θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, επηδηψθεη λα αδεηνδνηεζεί επίζεο 

θαηά ην άξζξν 46 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηε λνκνζεζία 

θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία ε νπνία ζπλάδεη 

κε ην Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, ή 
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  (β) ζην νπνίν ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί ζην 

θξάηνο κέινο θαηαγσγήο, επηδηψθεη λα εγγξαθεί ή έρεη ήδε 

εγγξαθεί ζε κεηξψν θαηά ην άξζξν 38 ηνπ παξφληνο Νφκνπ 

ή θαηά ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε 

Γεκνθξαηία πνπ ζπλάδεη κε ην Άξζξν 3α ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ˙ 

  

 «θχξηνο εηαίξνο ειέγρνπ» ζεκαίλεη - 

  

  (α)  ην λφκηκν ειεγθηή πνπ έρεη νξηζηεί απφ έλα λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν γηα ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή απνζηνιή σο θπξίσο 

ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ή 

   

  (β)  ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ νκίινπ, ηνπιάρηζηνλ ν λφκηκνο 

ειεγθηήο πνπ έρεη νξηζηεί απφ λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν σο 

θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 

ζε επίπεδν νκίινπ θαη ν λφκηκνο ειεγθηήο πνπ έρεη νξηζηεί 

σο πξσηίζησο ππεχζπλνο ζε επίπεδν κεγάισλ εηαηξηθψλ 

ζπκκεηνρψλ, ή 

   

  (γ)  ν λφκηκνο ειεγθηήο πνπ ππνγξάθεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ˙ 

   

 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο» ζεκαίλεη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

Δπαγγεικαηηψλ Λνγηζηψλ  ηηο εξκελείεο ηνπ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηα 

κειινληηθά πξφηππα θαη ηηο εξκελείεο ηνπ, πνπ εθδίδνληαη ή εγθξίλνληαη 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο 

Λνγηζηέο˙ 

  

 «κε αζθψλ ην επάγγεικα» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν, ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο 

επνπηείαο θαη θαηά ηα ηξία έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, 

δελ δηελήξγεζε ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, δελ είρε δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε 
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λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, δελ ππήξμε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ λνκηθνχ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη 

δελ απαζρνιήζεθε νχηε ζπλδέζεθε θαη' άιιν ηξφπν κε λφκηθν ειεγθηηθφ 

γξαθείν˙ 

  

 «λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν» ζεκαίλεη λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νληφηεηα αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο πνπ έρεη ιάβεη -  

  

  (α) θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, επαγγεικαηηθή άδεηα, ή 

   

  (β) θαηά ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ, άδεηα απφ αξκφδηα αξρή 

θξάηνπο κέινπο άιινπ απφ ηε Γεκνθξαηία πξνο δηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ˙ 

  

 «λφκηκνο ειεγθηήο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη, θαηά ηνλ 

παξφληα Νφκν, επαγγεικαηηθή άδεηα˙ 

  

 «Οδεγία 2006/43/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηίηιν «Οδεγία 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 γηα ηνπο ππνρξεσηηθνχο έιεγρνπο ησλ 

εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ «Οδεγία 2014/56/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014˙ 

  

Δπίζεκε  

Δθεκεξίδα ηεο 

ΔΔ: 

L 182,  

29.6.2013, 

ζ.19˙ 

L334, 

21.11.2014 

ζ.86. 

«Οδεγία 2013/34/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηίηιν «Οδεγία 2013/34/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο 

εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ νξηζκέλσλ κνξθψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ Οδεγία 

2014/102/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 2014. 
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 «νληφηεηεο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο» ζεκαίλεη -  

  

 

 

 

144(Ι) ηνπ 2007 

106(Ι) ηνπ 2009 

141(Ι) ηνπ 2012 

154(Ι) ηνπ 2012 

193(Ι) ηνπ 2014 

8(Ι) ηνπ 2016. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα 

Πξψην (Ι): 

16.11.2007 

16.11.2012 

30.11.2012 

13.3.2015. 

 (α)  νληφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Γεκνθξαηίαο ησλ 

νπνίσλ νη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ξπζκηδφκελε 

αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, θαηά ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφλ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ, σο δηνξζψζεθαλ, 

   

 

66(Ι) ηνπ 1997 

74(η) ηνπ 1999 

94(Ι) ηνπ 2000 

119 (Ι) ηνπ 2003 

4(Ι) ηνπ 2004 

151(Ι) ηνπ 2004 

231(Ι) ηνπ 2004 

235(Ι) ηνπ 2004 

20(Ι) ηνπ 2005 

80(Ι) ηνπ 2008 

100(Ι) ηνπ 2009 

123(Ι) ηνπ 2009 

27(Ι) ηνπ 2011 

104(Ι) ηνπ 2011 

107(Ι) ηνπ 2012 

14(Ι) ηνπ 2013 

87(Ι) ηνπ 2013 

102(Ι) ηνπ 2013 

 (β)  πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί 

Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκσλ, σο δηνξζψζεθαλ, 
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141(Ι) ηνπ 2013 

5(Ι) ηνπ 2015 

26(Ι) ηνπ 2015 

35(Ι) ηνπ 2015 

71(Ι) ηνπ 2015 

93(Ι) ηνπ 2015 

109(Ι) ηνπ 2015 

152(Ι) ηνπ 2015 

168(Ι) ηνπ 2015 

21(Ι) ηνπ 2016. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 

Παξάξηεκα  

Πξψην (Ι): 

22.8.1997 

19.9.2003. 

   

 

38(Ι) ηνπ 2016. 

 (γ)  αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

πεξί Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ 

Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ, ή 

   

  (δ)  άιιε νληφηεηα ηελ νπνία ήζειε νξίζεη ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ θαη ε νπνία 

έρεη νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο˙ 

  

 «Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή» ή «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ 

δηέπεηαη απφ ην άξζξν 12· 

  

 

14 ηνπ 1960 

50 ηνπ 1962  

11 ηνπ 1963  

8 ηνπ 1969  

40 ηνπ 1970  

58 ηνπ 1972  

1 ηνπ 1980  

35 ηνπ 1982  

29 ηνπ 1983  

«Πξφεδξνο Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζην 

φξν απηφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκσλ· 
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91 ηνπ 1983  

16 ηνπ 1984  

51 ηνπ 1984  

83 ηνπ 1984  

93 ηνπ 1984  

18 ηνπ 1985  

71 ηνπ 1985  

89 ηνπ 1985  

96 ηνπ 1986  

317 ηνπ 1987  

49 ηνπ 1988  

64 ηνπ 1990  

136 ηνπ 1991  

149 ηνπ 1991  

232 ηνπ 1991  

237 ηνπ 1991  

42(I) ηνπ 1992  

43(I) ηνπ 1992  

102(I) ηνπ 1992  

26(I) ηνπ 1993  

82(I) ηνπ 1995  

102(I) ηνπ 1996  

4(I) ηνπ 1997  

53(I) ηνπ 1997  

90(I) ηνπ 1997  

27(I) ηνπ 1998  

53(I) ηνπ 1998  

110(I) ηνπ 1998  

34(I) ηνπ 1999  

146(I) ηνπ 1999  

41(I) ηνπ 2000  

32(I) ηνπ 2001  

40(I) ηνπ 2002  

80(I) ηνπ 2002  

140(I) ηνπ 2002  

206(I) ηνπ 2002  

17(I) ηνπ 2004  

165(I) ηνπ 2004  

268(I) ηνπ 2004  

21(I) ηνπ 2006  

99(I) ηνπ 2007  
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170(I) ηνπ 2007  

76(I) ηνπ 2008  

81(I) ηνπ 2008  

118(I) ηνπ 2008  

119(I) ηνπ 2008  

36(I) ηνπ 2009  

129(I) ηνπ 2009  

138(I) ηνπ 2009  

19(I) ηνπ 2010  

166(I) ηνπ 2011  

30(Ι) ηνπ 2013  

46(I) ηνπ 2014  

191(Ι) ηνπ 2014. 

  

 «ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ» ζεκαίλεη θάζε 

επηρείξεζε, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ειεγθηηθφ γξαθείν κέζσ θνηλήο ηδηνθηεζίαο, θνηλνχ ειέγρνπ ή θνηλήο 

δηνίθεζεο˙ 

  

 «ζπλεηαηξηζκφο» ζεκαίλεη κηα επξσπατθή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξεία φπσο 

νξίδεηαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1435/2003 ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεηαηξηζκφ πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πηζησηηθά 

ηδξχκαηα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 

Ιδξπκάησλ Νφκσλ σο δηνξζψζεθαλ, θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

φπσο νξίδνληαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πεξί Αζθήζεσλ 

Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ 

Θεκάησλ Νφκνπ˙ 

  

 «ππεχζπλν φξγαλν» ζεκαίλεη ην φξγαλν ζην νπνίν ε ΑΓΔΔιΔπ εθρσξεί 

θαζήθνληα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 18· 

  

 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο˙ 

  

 «ππνρξεσηηθφο έιεγρνο» ζεκαίλεη έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ή ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ν 
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έιεγρνο απηφο - 

  

  (α)  απαηηείηαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

   

  (β)  απαηηείηαη απφ ην θππξηαθφ δίθαην φζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο 

κηθξνχ κεγέζνπο, 

   

  (γ)  δηελεξγείηαη νηθεηνζειψο θαηφπηλ αίηεζεο εηαηξεηψλ κηθξνχ 

κεγέζνπο θαη πιεξνί θππξηαθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο 

ηζνδχλακεο κε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ 

παξάγξαθν (β), φηαλ ε θππξηαθή λνκνζεζία νξίδεη ηνπο ελ 

ιφγσ ειέγρνπο σο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο˙ 

   

 «θχιια εξγαζίαο» ζεκαίλεη έγγξαθα ηα νπνία θξαηνχληαη απφ λφκηκν 

ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ 

λφκηκν ειεγθηή θαη ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν. 

  

      (2)(α) ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε Οδεγία, Καλνληζκφ, 

Απφθαζε ή άιιε λνκνζεηηθή πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεκαίλεη 

ηελ ελ ιφγσ πξάμε φπσο εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν. 

  

 (β)  ηνλ παξφληα Νφκν θαη ζηηο δπλάκεη απηνχ θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε λφκν ή θαλνληζηηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε ηεο Γεκνθξαηίαο, ζεκαίλεη ηνλ ελ ιφγσ λφκν ή 

θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε φπσο εθάζηνηε δηνξζψλεηαη, 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα 

απφ ην θείκελν. 

  

Πεδίν  

εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ 

3.-(1) Ο παξψλ Νφκνο δελ εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ ζην βαζκφ πνπ απηφο δηελεξγείηαη απφ ην Γεληθφ Διεγθηή 
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άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. 

ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

      (2) Σα άξζξα 14(5) θαη 70(2) ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ εθαξκφδνληαη 

αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ θαη 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νληνηήησλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014. 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

  

Αξκφδηα αξρή. 

 
 4.  Αξκφδηα αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νξίδεηαη ην 

λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ππφ ηελ επσλπκία «Αξρή Γεκφζηαο 

Δπνπηείαο Διεγθηηθνχ Δπαγγέικαηνο», πνπ αζθεί ηηο εμνπζίεο, 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα 

Νφκν, κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπ πνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, εθηφο εάλ ν παξψλ Νφκνο πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθά. 

  

ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

  

χζηεκα 

Γεκφζηαο 

Δπνπηείαο. 

 5.-(1) Όινη νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη φια ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία κε 

θξάηνο θαηαγσγήο ηε Γεκνθξαηία ππφθεηληαη ζε δεκφζηα επνπηεία θαη 

πεηζαξρηθφ έιεγρν απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ θαηά ηνλ παξφληα Νφκν. 

  

      (2) Όια ηα αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο 

ππφθεηληαη ζε δεκφζηα επνπηεία απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ θαηά ηνλ παξφληα 

Νφκν. 

  

      (3) Η ΑΓΔΔιΔπ δηαζέηεη Γξαθείν θαη ηα φξγαλα ηεο ζπγθξνηνχληαη, 

ιεηηνπξγνχλ θαη αζθνχλ αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα θαηά ηνλ 

παξφληα Νφκν. 
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πγθξφηεζε 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαη 

Γηεπζπληήο ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ. 

6.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 21, πξψην εδάθην, ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 537/2014, ε ΑΓΔΔιΔπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνπο λφκηκνπο 

ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιηφ ηεο 

ζπγθξνηείηαη απφ πξφζσπα αλψηαηνπ εζηθνχ επηπέδνπ, εγλσζκέλνπ 

θχξνπο θαη εληηκφηεηαο, ηα νπνία είλαη κε αζθνχληεο ην επάγγεικα θαη 

ηα νπνία γλσξίδνπλ θαιά ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν. 

  

      (2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα επηά κέιε:  

  

  (α) ην Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο σο εθ ηεο ζέζεο ηνπ, πνπ 

είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

   

  (β) ην Βνεζφ Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπ, πνπ είλαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

   

  (γ) ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπ, θαη 

   
  (δ) ηέζζεξα άιια κέιε ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  

     (3) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπζηήλεη ζηνλ Τπνπξγφ πξφζσπν 

εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη ήζνπο, πςεινχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ζρεηηθήο κε ηα θαζήθνληα κνξθψζεσο θαη πείξαο, γηα λα δηνξηζηεί σο 

Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ.  

  

     (4) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ δηνξίδεηαη απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  

     (5) Η ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ είλαη γηα 

πεξίνδν έμη εηψλ θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί κφλν γηα κηα αθφκα εμαεηή 

πεξίνδν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ εηζήγεζε 
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ηνπ Τπνπξγνχ.  

  

     (6) Η αληηκηζζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ θαη νη 

ινηπνί φξνη ππεξεζίαο ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζε ζπκβφιαην πνπ ππνγξάθεη εθ κέξνπο ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ν Τπνπξγφο. 

  

     (7) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ δελ επηηξέπεηαη λα 

απαζρνιείηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία κε ακνηβή θαηά ηε ζεηεία 

ηνπ. 

  

     (8) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ εθηειεί ρξέε Γξακκαηέα 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

  

     (9) ε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιχκαηνο ή θελήο ζέζεο ηνπ 

Γηεπζπληή, ρξέε Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηειεί 

πξφζσπν ην νπνίν εξγάδεηαη ζην Γξαθείν ηεο ΑΓΔΔιΔπ θαη ην νπνίν 

νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

  

Θεηεία κειψλ  

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

άιισλ απφ ηα  

σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπο κέιε. 

7.  Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

άιισλ απφ ηα σο εθ ηεο ζέζεο ηνπο κέιε, είλαη εμαεηήο θαη δχλαηαη λα 

αλαλεσζεί κφλν γηα κηα αθφκα εμαεηή πεξίνδν.   

  

Κέλσζε ζέζεο 

κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, . 

άιινπ απφ ηα  

σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπο κέιε. 

 8.-(1) Η ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιινπ απφ ηα σο εθ 

ηεο ζέζεο ηνπο κέιε, ζεσξείηαη θελή ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

  

  (α)  ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ˙ 
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  (β)  ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ˙ 

   

  (γ)  ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

  

     (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

είλαη θελή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, δηνξίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ 

άιιν πξφζσπν γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο απηνχ ηνπ κέινπο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην θαη’ αλαινγία εθαξκνζηέν άξζξν 6. 

  

Παξαίηεζε κέινπο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

άιινπ απφ ηα  

σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπο κέιε. 

9.  Η παξαίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιινπ απφ ηα σο 

εθ ηεο ζέζε ηνπο κέιε, δηελεξγείηαη γξαπηψο πξνο ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  

Αλάθιεζε 

δηνξηζκνχ κέινπο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

άιινπ απφ ηα  

σο εθ ηεο ζέζεο 

ηνπο κέιε. 

10.  Ο δηνξηζκφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άιινπ απφ ηα σο 

εθ ηεο ζέζε ηνπο κέιε,  αλαθαιείηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  

  (α)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα ην αδίθεκα ηεο παξάβαζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ, θαηά ην άξζξν 17˙ 

   

  (β)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα αδίθεκα αηηκσηηθφ ή πνπ ελέρεη 

εζηθή αηζρξφηεηα ή ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο 

θπιάθηζεο γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο˙ 

   

  (γ)  θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε πέληε ηνπιάρηζηνλ κειψλ απηνχ. 
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πλεδξίεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

11.-(1) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή άιινπ πξνζσξηλνχ θσιχκαηφο ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

  

      (2) ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν 

Πξφεδξφο ηνπ ή, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή άιινπ πξνζσξηλνχ 

θσιχκαηνο απηνχ, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  

     (3) Ο πξνεδξεχσλ ηεο ζπλεδξίαο θαη ηξία άιια κέιε παξηζηάκελα 

ζηε ζπλεδξία ζπληζηνχλ απαξηία, νη δε απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά 

πιεηνςεθία θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ 

πξνεδξεχνληνο ηεο ζπλεδξίαο. 

  

Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή. 

12.-(1) Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Τπνπξγφο 

πξνηείλεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαη ην ηειεπηαίν δηνξίδεη πξφζσπα 

εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη ήζνπο, πςεινχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, σο 

Πξφεδξν θαη ινηπά Μέιε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία αζθεί 

αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα θαηά ην Μέξνο XVI.   

  

     (2)(α) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν 

άιια κέιε. 

  

 (β)  Ο Πξφεδξνο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο είλαη είηε πξψελ 

δηθαζηήο, θαηέρσλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ζέζε Πξνέδξνπ Δπαξρηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, ή δηθεγφξνο έρσλ ηα πξνζφληα γηα δηνξηζκφ ζηε ζέζε 

Γηθαζηή ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

   

 (γ) Έλα κέινο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, πέξαλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (δ), πξνέξρεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε επάγγεικα πέξαλ ηνπ δηθεγνξηθνχ ή ηνπ ειεγθηηθνχ. 

   

 (δ)  Έλα κέινο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, πέξαλ ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (γ), είλαη πξφζσπν κε αζθψλ 
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ην επάγγεικα, κε ειεγθηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε. 

   

      (3)  Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηεηξαεηήο, 

κε δπλαηφηεηα επαλαδηνξηζκνχ κφλν κηα αθφκα ηεηξαεηή ζεηεία. 

  

     (4) Η ζέζε κέινπο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ζεσξείηαη θελή ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  

  (α)  ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ˙ 

    

  (β)  ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ˙ 

    

  (γ)  ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

  

     (5) ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε κέινπο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

είλαη θελή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, δηνξίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ 

άιιν πξφζσπν γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρνκέλνπ κέινπο 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα εδάθηα (1) θαη (2). 

  

     (6) Η παξαίηεζε κέινπο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δηελεξγείηαη 

γξαπηψο πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

  

     (7) Ο δηνξηζκφο κέινπο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, αλαθαιείηαη απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  

  (α)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα ην αδίθεκα ηεο παξάβαζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ, θαηά ην άξζξν 17˙ 

   

  (β)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα αδίθεκα αηηκσηηθφ ή πνπ ελέρεη 

εζηθή αηζρξφηεηα ή ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο 

θπιάθηζεο γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο˙ 
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  (γ)  θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε πέληε ηνπιάρηζηνλ κειψλ απηνχ. 

  

Ακνηβή κειψλ  

ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη 

απνδεκίσζε 

κειψλ ηεο 

Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 13.-(1) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη ακνηβή αλά 

ζπλεδξία, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.  

  

        (2) ηα κέιε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 

αλά ζπλεδξία, θαη επηπιένλ γηα πξνεηνηκαζία θαη έθδνζε απνθάζεσλ, 

φπσο ήζειε ππνινγηζηεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

  

Δζσηεξηθή 

νξγάλσζε ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ. 

14.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ δηαηεξεί Γξαθείν κε επαξθέο πξνζσπηθφ ζε 

αξηζκνχο θαη δνκή, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ θαη πεηζαξρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

  

  

     (2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα πξνζιακβάλεη 

ππαιιήινπο επί κνλίκνπ ή πξνζσξηλήο βάζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

     (3) Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ε δηνηθεηηθή 

ηεο δηάξζξσζε, ηα ζρέδηα ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη άιια 

ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κε 

Καλνληζκνχο. 

  

     (4)(α) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα πξνζιακβάλεη επηζεσξεηέο γηα ηε 

δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο γηα ην ζθνπφ ηεο 

εθπιήξσζεο εηδηθψλ θαζεθφλησλ ή/θαη φηαλ απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή/θαη φηαλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ επηζεσξήζεσλ δελ επαξθεί ν αξηζκφο ησλ επηζεσξεηψλ 
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ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή/ θαη φηαλ γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, 

θαζεθφλησλ θαη εμνπζηψλ ηεο απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε: 

  

 (β) Οη επηζεσξεηέο θαη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ πξνζιακβάλνληαη 

απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ, θαηά ηελ παξάγξαθν (α), δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ. 

  

      (5)(α) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, ε επηινγή ησλ επηζεσξεηψλ απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ γίλεηαη κε 

αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή θάζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ επηζεσξεηψλ θαη ηνπ 

επηζεσξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.  

  

  (β) Γηα ηελ επηινγή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο (α), ε 

ΑΓΔΔιΔπ εθαξκφδεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

   

  (i)  ν επηζεσξεηήο δηαζέηεη θαηάιιειε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζρεηηθή πείξα ζηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε εηδηθή θαηάξηηζε ζε επηζεσξήζεηο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο˙ 

(ii)  έλα πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεί σο 

επηζεσξεηήο ζην πιαίζην επηζεψξεζεο έσο φηνπ 

πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην 

ελ ιφγσ πξφζσπν παχεη λα είλαη εηαίξνο ή ππάιιεινο 

ηνπ επηζεσξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή λα ζπλδέεηαη κε άιιν ηξφπν κε 

ηνλ επηζεσξνχκελν λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν˙ 

(iii)  ν επηζεσξεηήο δειψλεη φηη δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή 

ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο επηζεψξεζεο˙ 

(iv)  έλα πξφζσπν πνπ είλαη επαγγεικαηίαο λφκηκνο 
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ειεγθηήο ή απαζρνιείηαη ή ζπλδέεηαη κε άιιν ηξφπν κε 

λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δελ 

επηηξέπεηαη λα ελεξγεί σο επηζεσξεηήο. 

  

     (6) ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΑΓΔΔιΔπ απαζρνιεί εκπεηξνγλψκνλεο 

γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ επηζεσξήζεσλ ή/ θαη εξεπλψλ, 

δηαζθαιίδεη φηη δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ απηψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. Οη ελ ιφγσ εκπεηξνγλψκνλεο πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (i) ηεο παξαγξάθνπ 

(β) ηνπ εδαθίνπ (5). 

  

Δμνπζίεο 

επνπηείαο θαη 

δηελέξγεηαο 

εξεπλψλ ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο  

ΔΔ: L 202, 

7.6.2016, ζ. 389. 

 15. Σεξνπκέλνπ ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014, ε ΑΓΔΔιΔπ, ζην πιαίζην άζθεζεο 

ηεο επνπηείαο ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, δηαζέηεη εμνπζίεο επνπηείαο 

θαη δηελέξγεηαο εξεπλψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

εμνπζία-  

  

  (α)  πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε ηα έγγξαθα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ή άιια έγγξαθα, πνπ θαηέρνπλ νη 

λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ππφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, θαη ιήςεο ηέηνησλ εγγξάθσλ, βηβιίσλ, 

ζηνηρείσλ ή αληηγξάθσλ ηνπο˙ θαη 

   

  (β)  απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν˙ θαη 

   

  (γ)  δηελέξγεηαο επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ πνηφηεηαο˙ θαη 

   

  (δ)  παξαπνκπήο ζεκάησλ γηα άζθεζε πνηληθήο δίσμεο˙ θαη 
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  (ε)  αλάζεζεο ζε εκπεηξνγλψκνλεο ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ 

ή εξεπλψλ˙ θαη 

   

  (ζη)  ιήςεο ησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ θαη επηβνιήο πεηζαξρηθψλ 

θπξψζεσλ θαηά ην Μέξνο ΥVI.   

  

Έθηαζε επζχλεο 

κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ,  

ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο  

θαη άιισλ 

πξνζψπσλ. 

16.  Έθαζην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, νη επηζεσξεηέο, νη 

εκπεηξνγλψκνλεο, νη εληεηαικέλνη επηζεσξεηέο θαη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ελεξγεί σο ζχκβνπινο ή θαη’ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δελ ππέρνπλ πξνζσπηθή 

επζχλε γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ, 

αξκνδηνηήησλ ή θαζεθφλησλ ηνπο.  

  

Τπνρξέσζε 

ερεκχζεηαο θαη 

επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη 

δήισζε 

ζχγθξνπζεο 

ζπκθέξνληνο. 

17.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 22 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή πξφζσπν πνπ δηεηέιεζε κέινο ηνπ 

πκβνπιίνπ ή πξφζσπν ην νπνίν αζθεί ή έρεη αζθήζεη δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ ΑΓΔΔιΔπ ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ιακβάλεη γλψζε έλεθα ηεο ζέζεο ηνπ ή 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, νη νπνίεο 

παξέρνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, έρεη 

ππνρξέσζε πξνο ερεκχζεηα θαη πξνο ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ θαη νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη λα κελ ηηο 

θνηλνπνηεί, παξά κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ε θνηλνπνίεζή ηνπο είλαη 

αλαγθαία βάζεη λνκνζεζίαο ή ζηα πιαίζηα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο πνπ 

αθνξά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ ή εθφζνλ ζπληζηνχλ ζηνηρεία απνδεηθηηθά ηεο δηάπξαμεο 

πνηληθνχ ή πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, ή σο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (2) ˙ 

  

  Ννείηαη φηη νη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ 

δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή 
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αξρή, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 

25 ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

 (2) Δπηηξέπεηαη ε αλαθνίλσζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην εδάθην (1) πξφζσπα- 

  

 (α) Δθφζνλ ε ΑΓΔΔιΔπ απνθαζίζεη φηη, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο ή δηαθάλεηαο, επηβάιιεηαη λα δεκνζηνπνηεί απηνχζηα ή 

πεξηιεπηηθά νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ή πνξίζκαηα ηεο πνπ ιακβάλεη ή 

ζπληάζζεη αληίζηνηρα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή 

ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ˙ 

  

 (β) ζηα πιαίζηα θάζε αζηηθήο ή πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ε 

ΑΓΔΔιΔπ, ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο, θαιείηαη λα 

δψζεη καξηπξία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή θαηά ηε ιήςε θαηαζέζεσλ ζε 

πνηληθή ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία˙ 

  

 (γ) ζηα πιαίζηα ηνπ ε ΑΓΔΔιΔπ πξνβαίλεη ζε θαηαγγειίεο ζε 

νπνηεζδήπνηε άιιεο αξκφδηεο αξρέο, ζπλδέζκνπο, νξγαληζκνχο ή 

ζψκαηα ζηε Γεκνθξαηία ή ζην εμσηεξηθφ. 

  

 (3) Έθαζην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, νη επηζεσξεηέο, νη 

εκπεηξνγλψκνλεο, νη εληεηαικέλνη επηζεσξεηέο θαη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ελεξγεί σο ζχκβνπινο ή θαη΄ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

απνθαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη λα απέρνπλ 

απφ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή απφθαζε ζε ζρέζε κε απηή. 

  

 (4) Πξφζσπν, ην νπνίν ελ γλψζεη ηνπ παξαβηάδεη ππνρξέσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) ή (2) ή (3), δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη 

ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε ή ζε ρξεκαηηθή 

πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο 

πνηλέο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήινπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ε παξαβίαζε 
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απηή ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κέρξη θαη κε ηελ πνηλή 

ηεο απφιπζήο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ηεο ΑΓΔΔιΔπ: 

  

 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183)Ι) ηνπ 2003 
31(Ι) ηνπ 2004 

218(Ι) ηνπ 2004 
68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 
78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014 

21(Ι) ηνπ 2014 
100(Ι) ηνπ 2015. 

 

 Ννείηαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήινπ ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, ε ηπρφλ πεηζαξρηθή δίσμή ηνπ αζθείηαη θαηά ηνπο πεξί 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο. 

  

Αξκνδηφηεηεο  

ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

18.-(1)  Η ΑΓΔΔιΔπ, δηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ επνπηεία - 

  

  (α)  ηεο έγθξηζεο θαη εγγξαθήο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζην Γεκφζην Μεηξψν˙ θαη 

   

  (β)  ηεο πηνζέηεζεο, απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα 

ειεγθηηθά γξαθεία, πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

πνηφηεηαο ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, εθηφο εάλ ηα πξφηππα απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί ή εγθξηζεί απφ αξρέο άιινπ θξάηνπο κέινπο˙ θαη 
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  (γ)  ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ˙ θαη 

   

  (δ)  ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ˙  θαη 

   

  (ε)  ησλ δηαδηθαζηψλ πεηζαξρηθήο έξεπλαο θαη παξαπνκπήο ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζε 

πεηζαξρηθή δίθε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή 

άιινπ ππεχζπλνπ νξγάλνπ θαη γεληθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπζηήκαηνο. 

   

     (2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη εγθπθιίνπο πξνο 

ξχζκηζε θάζε δεηήκαηνο πνπ έρεη ζρέζε ή ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο, γηα επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο.   

  

     (3) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθρσξήζεη νπνηνδήπνηε 

απφ ηα θαζήθνληά ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ζε 

αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε άιιεο αξρέο ή 

ζε άιια ππεχζπλα φξγαλα, κε εμαίξεζε ηα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ - 

  

  (α)  ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο˙ θαη 

   

  (β)  ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη λφκηκα 

ειεγθηηθά γξαθεία νληνηήησλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο˙ θαη  

   

  (γ)  ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο θαη κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο 

έξεπλεο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ 
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γξαθείσλ νληνηήησλ δεκνζίσλ ζπκθέξνληνο. 

  

     (4) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (3), ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα 

απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

παξάγξαθν (γ) εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε αλαγλσξηζκέλα 

ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε θαη άιιεο αξρέο θαη ζε άιια 

ππεχζπλα φξγαλα, εθφζνλ ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο νηθείαο αξρήο ή ηνπ ππεχζπλνπ νξγάλνπ 

δηαζέηεη αλεμαξηεζία απφ ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν. 

  

     (5) Η εθρψξεζε νπνησλδήπνηε θαζεθφλησλ γίλεηαη κε ζπκθσλία 

αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ φπνπ δηεπθξηλίδνληαη ηα εθρσξεκέλα 

θαζήθνληα θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα δηεθπεξαησζνχλ.  

Σα αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηα ππεχζπλα 

φξγαλα νξγαλψλνληαη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ. 

  

     (6) Όηαλ ε ΑΓΔΔιΔπ εθρσξεί θαζήθνληα ζε αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα 

ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε άιιεο αξρέο ή ζε άιια ππεχζπλα 

φξγαλα, δχλαηαη λα αλαθαιεί ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο θαηά πεξίπησζε 

θαη εηδηθά φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκθσλία 

αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ. 

  

     (7) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη, φπνηε είλαη αλαγθαίν, λα θηλεί θαη λα δηεμάγεη 

έξεπλεο ζρεηηθά κε λφκηκνπο ειεγθηέο θαη λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία. 

  

Υξεκαηνδφηεζε 

ΑΓΔΔιΔπ. 

19.-(1) Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ πξνέξρεηαη απφ - 

   
  (α)  ηε Γεκνθξαηία, κε ηελ εηήζηα θαηαβνιή πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 40% ησλ εηήζησλ πξνβιεπφκελσλ εμφδσλ ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ, 

   
  (β)  ηα αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη  
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  (γ)  ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ηεο 

Γεκνθξαηίαο πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζε 

νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη  

   
  (δ)  ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ηεο 

Γεκνθξαηίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα 

ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

  
 ψζηε λα θαιχπηεηαη επαξθψο ε ιεηηνπξγία ηεο. 

  

     (2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

θαηαβνιήο ηεο εηήζηαο ζπλεηζθνξάο ησλ θαηά ην εδάθην (1) 

ρξεκαηνδνηψλ, άιισλ απφ ηε Γεκνθξαηία. 

  

Δίζπξαμε 

δηνηθεηηθψλ 

πξνζηίκσλ. 

20. Γηνηθεηηθφ πξφζηηκν, πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ινγίδεηαη έλαληη ησλ εζφδσλ ηνπ 

Πάγηνπ Σακείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

Οηθνλνκηθφ έηνο. 21.  Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο ΑΓΔΔιΔπ αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη 

ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

  

Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο. 

22.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ, κεηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

  

     (2) Οη θαηά ην εδάθην (1) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ 

Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο γηα έιεγρν εληφο ηεζζάξσλ κελψλ κεηά ην 

ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

  

Δηνηκαζία θαη 

ππνβνιή 

πξνυπνινγηζκνχ. 

23.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

  

      (2) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΑΓΔΔιΔπ θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ 
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Αληηπξνζψπσλ ην αξγφηεξν ηξείο κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο αλαθνξάο. 

  

    (3) Ο εηήζηνο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΑΓΔΔιΔπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά ηελ 

ςήθηζή ηνπ απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

  

     (4) Όηαλ ε ΑΓΔΔιΔπ πξνηίζεηαη λα αλαζεσξήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηα εδάθηα (1), (2 θαη (3) 

εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία. 

  

Γηαθάλεηα. 24.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, ε ΑΓΔΔιΔπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα, δεκνζηέπνληαο 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

  

  (α)  εηήζηεο εθζέζεηο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά 

ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν˙ 

   

  (β)  εηήζηα πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ ζρεηηθά ηα θαζήθνληά ηεο 

θαηά ηνλ παξφληα Νφκν˙ 

   

  (γ)  έθζεζε επί ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζε εηήζηα βάζε∙ ε έθζεζε απηή 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθδηδφκελεο 

ζπζηάζεηο, παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ, ιεθζέληα 

κέηξα επνπηείαο θαη επηβεβιεκέλεο θπξψζεηο, πνζνηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη άιιεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφδνζεο γηα 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο· 

   

  (δ)  ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 26, παξάγξαθνο 6, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
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537/2014.   

  

      (2) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ηα επξήκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη ζε επίπεδν λφκηκνπ ειεγθηή θαη λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

Αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ  

25.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

ν Έθνξνο Αζθαιίζεσλ, ν Έθνξνο Φνξνινγίαο, ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Κχπξνπ θαη ηα αλαγλσξηζκέλα ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα ιακβάλεη απφ θαη λα δηαβηβάδεη ζηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζην παξφλ εδάθην  πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ 

είλαη ρξήζηκα γηα ην έξγν απηήο ή απηψλ.  

  

     (2) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ  θαηαξηίδνληαη θνηλέο νκάδεο εξγαζίαο γηα 

ηελ εμέηαζε ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην 

εδάθην (1) θνξείο, απηφ γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην εδάθην (1) αξρψλ θαη 

αλαγλσξηζκέλσλ ζσκάησλ ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

  

ΜΔΡΟ IV 

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

  

πλεξγαζία 

κεηαμχ επνπηηθψλ 

αξρψλ θξαηψλ 

κειψλ. 

26.  H ΑΓΔΔιΔπ είλαη ε αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία 

απεπζχλνληαη νη αξρέο δεκφζηαο επνπηείαο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ 

γηα ζέκαηα ζπλδξνκήο ζηα αληηθείκελα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. 

  

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

27.-(1) Δίλαη ζεβαζηή ε αξρή ηεο θαλνληζηηθήο θαη επνπηηθήο 

αξκνδηφηεηαο άιινπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έιαβε επαγγεικαηηθή 

άδεηα ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε θαηαζηαηηθή έδξα ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 
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     (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ εδαθίνπ (1), ηα εγθεθξηκέλα ζε άιιν θξάηνο 

κέινο λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία, ηα νπνία εθηεινχλ ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ην άξζξν 38, ππφθεηληαη ζε 

επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο 

ηνπο θαη ζε επνπηεία ζηε Γεκνθξαηία. 

  

     (3) ηελ πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ απαηηείηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, ε 

ΑΓΔΔιΔπ δελ κπνξεί λα επηβάιιεη, ζηνλ λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζπγαηξηθήο 

πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ζην Γεκφζην Μεηξψν, ηελ επηζεψξεζε 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα ειεγθηηθά πξφηππα, ηελ επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία θαη ηελ αλεμαξηεζία. 

  

     (4) ηελ πεξίπησζε εηαηξείαο κε θαηαζηαηηθή έδξα ζε άιιν θξάηνο 

κέινο, ηα ρξεφγξαθα ηεο νπνίαο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε 

ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ζηε Γεκνθξαηία, δελ επηβάιινληαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζε 

ζρέζε κε ηελ εγγξαθή ζην Γεκφζην Μεηξψν, ηελ επηζεψξεζε 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα ειεγθηηθά πξφηππα, ηελ επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία θαη ηελ αλεμαξηεζία ζε λφκηκνπο ειεγθηέο ή λφκηκα 

ειεγθηηθά γξαθεία πνπ δηελεξγνχλ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν εηήζησλ ή 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

  

     (5) Νφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ απνθηά 

επαγγεικαηηθή άδεηα ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ην άξζξν 35, 40, ή 

47 θαη παξέρεη εθζέζεηο ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 55 ππάγεηαη ζηα ζπζηήκαηα επνπηείαο, ζηα 

ζπζηήκαηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζην πεηζαξρηθφ 

ζχζηεκα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Δπαγγεικαηηθφ 

απφξξεην θαη 

ξπζκηζηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

28.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ ζπλεξγάδεηαη κε ζρεηηθέο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο 

Αξρέο  φηαλ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ ηεο εθπιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014.  Η ΑΓΔΔιΔπ επηθνπξεί ηηο 

αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ηηο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο 

Αξρέο.  Δηδηθφηεξα, ε ΑΓΔΔιΔπ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο, ζην πιαίζην 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο. 

  

     (2) Κάζε πξφζσπν -  

  

   (α)  πνπ εξγάδεηαη ή έρεη εξγαζηεί, ζπλεξγάδεηαη ή έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΑΓΔΔιΔπ, ή 

   

  (β)  πνπ εξγάδεηαη ή έρεη εξγαζηεί, ζπλεξγάδεηαη ή έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ππεχζπλν φξγαλν ζην νπνίν ε ΑΓΔΔιΔπ 

έρεη αλαζέζεη αξκνδηφηεηα, 

  

 ππνρξενχηαη λα κελ γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ 

πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ ΑΓΔΔιΔπ, παξεθηφο ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (3).  

  

     (3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην θαηά ην εδάθην (2) 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην δελ δχλαηαη λα απνθαιχπηνληαη ζε πξφζσπα 

ή αξρέο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25.  

  

     (4)  Σα εδάθηα (2) θαη (3) δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ ΑΓΔΔιΔπ λα 

αληαιιάζζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο αξρέο άιισλ θξαηψλ 

κειψλ. 

  

     (5)(α) ε πεξίπησζε πνπ ηεο ππνβιεζεί αίηεζε γηα δηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ, απφ αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαηά ην Άξζξν 

36, παξάγξαθνο 4, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, ε ΑΓΔΔιΔπ ελεξγεί 
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ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ Άξζξν. 

  

 (β)  ε πεξίπησζε πνπ αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο 

δηαβηβάζεη πιεξνθνξίεο ζηελ ΑΓΔΔιΔπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηεο ηειεπηαίαο 

θαηά ην Άξζξν 36, παξάγξαθνο 4, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, νη 

πιεξνθνξίεο απηέο θαιχπηνληαη απφ ην θαηά ην εδάθην (2) θαη (3) 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 

  

      (6) Δάλ ε ΑΓΔΔιΔπ αδπλαηεί λα παξάζρεη ηηο αηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ρσξίο ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 

αηηνχζα αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο, αλαθέξνληαο ηνπο 

ιφγνπο γηα ηελ θαζπζηέξεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ. 

  

      (7) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αξλεζεί λα απαληήζεη ζε αίηεζε 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ εάλ - 

  

  (α)  ε ρνξήγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα πξνζβάιεη ηελ 

θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα ηάμε ηεο 

Γεκνθξαηίαο˙ ή  

   

  (β)  έρεη ήδε θηλεζεί δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη θαηά ησλ ίδησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο˙ ή 

   

  (γ)  έρεη ήδε εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη γηα ηα ίδηα πξφζσπα, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 146 

ηνπ πληάγκαηνο. 

  

      (8) Σεξνπκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ εθ ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο, νη 

ιακβαλφκελεο απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ πιεξνθνξίεο θαηά ην εδάθην (1) 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

θαηά ηνλ παξφληα Νφκν ή ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 θαη γηα 

ηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έλδηθα, 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ. 

  

     (9) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο, ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκηζκαηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

  

  Οη ελ ιφγσ αξρέο ή φξγαλα δχλαληαη λα θνηλνπνηνχλ ζηελ 

ΑΓΔΔιΔπ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δπλαηφ λα ρξεηάδνληαη γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκν. 

  

     (10)  ε πεξίπησζε πνπ ε ΑΓΔΔιΔπ δηαπηζηψζεη φηη δηαπξάηηνληαη ή 

έρνπλ δηαπξαρζεί ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο πξάμεηο αληίζεηεο 

ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, νθείιεη λα ην αλαθνηλψζεη θαη λα ην 

γλσζηνπνηήζεη κε ιεπηνκεξή ηξφπν ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ 

θξάηνπο κέινπο. 

  

     (11) Δάλ ε ΑΓΔΔιΔπ ελεκεξσζεί απφ αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο 

κέινπο θαηά ην Άξζξν 36, παξάγξαθνο 5, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα θαη λα ελεκεξψζεη απηή ηελ 

αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξέκβαζεο ηεο ηειεπηαίαο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, γηα ηηο 

θπξηφηεξεο ελδηάκεζεο εμειίμεηο. 

  

     (12) Σεξνπκέλνπ ηνπ εδαθίνπ (13), ζε πεξίπησζε πνπ αξκφδηα αξρή 

άιινπ θξάηνπο κέινπο δεηήζεη απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ, θαηά ην Άξζξν 36, 

παξάγξαθνο 6, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, ηε δηελέξγεηα έξεπλαο απφ ηελ 

ΑΓΔΔιΔπ ζηε Γεκνθξαηία ή/θαη φπσο κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο απηήο 

ηεο αξκφδηαο αξρήο άιινπ θξάηνπο κέινπο ζπλνδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ 

ηεο  ΑΓΔΔιΔπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, ε δηεμαγφκελε έξεπλα 

ηειεί πάληνηε ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

  

     (13) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζηε 
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Γεκνθξαηία ή ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα πξνζσπηθνχ αξκφδηαο αξρήο 

άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ ηεο δεηείηαη θαηά ην Άξζξν 36, παξάγξαθνο 

6, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ - 

  

  (α)  ε έξεπλα ελδέρεηαη λα πξνζβάιεη ηελ θπξηαξρία, ηελ 

αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα ηάμε ηεο Γεκνθξαηίαο˙ ή 

   

  (β)  έρεη ήδε θηλεζεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη θαηά ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ  ηεο Γεκνθξαηίαο˙ ή 

   

  (γ)  έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη γηα ηα ίδηα πξφζσπα, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 146 

ηνπ πληάγκαηνο. 

  

  (14)  Πξφζσπν, ην νπνίν ελ γλψζεη ηνπ παξαβηάδεη ηελ 

ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), δηαπξάηηεη πνηληθφ 

αδίθεκα θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε ή ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ ρηιηάδεο επξψ ή ζε 

ακθφηεξεο ηηο πνηλέο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήινπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ε 

παξαβίαζε απηή ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κέρξη θαη 

κε ηελ πνηλή ηεο απφιπζήο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

  

  Ννείηαη φηη πξνθεηκέλνπ πεξί ππαιιήινπ ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, ε ηπρφλ πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπο πεξί Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο Νφκνπο. 

  

ΜΔΡΟ V 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

  

πλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο 

ηξίησλ ρσξψλ. 

29.-(1). Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηαβίβαζε, ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ηξίηεο ρψξαο, ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ή άιισλ 

εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή λφκηκσλ ειεγθηψλ ή λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγήζεη άδεηα θαζψο θαη 
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ησλ εθζέζεσλ επηζεψξεζεο ή έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηνπο ελ ιφγσ 

ειέγρνπο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

  

  (α)  ηα ελ ιφγσ θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ή ηα άιια έγγξαθα 

αθνξνχλ ειέγρνπο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εθδψζεη θηλεηέο 

αμίεο ζε απηή ηελ ηξίηε ρψξα ή κεηέρνπλ ζε φκηιν πνπ 

εθδίδεη ππνρξεσηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζε απηήλ ηελ ηξίηε ρψξα· 

   

  (β)  ε δηαβίβαζε γίλεηαη κέζσ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

απηήο ηεο ηξίηεο ρψξαο, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή 

ηνπο· 

   

  (γ)  νη αξκφδηεο αξρέο απηήο ηεο ηξίηεο ρψξαο πιεξνχλ 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηάιιειεο ζχκθσλα 

κε ηα εδάθηα (3) θαη (4)˙ 

   

  (δ)  ε ΑΓΔΔιΔπ θαη νη άιιεο εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο 

απηήο ηεο ηξίηεο ρψξαο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο˙ 

   

 

138(Ι) ηνπ 2001 

37(Ι) ηνπ 2003 

105(Ι) ηνπ 2012. 

 (ε)  ε κεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηε ρψξα είλαη 

ζχκθσλε κε ην άξζξν 9 ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκσλ. 

  

     (2) Οη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαζθαιίδνπλ φηη - 

  

  (α)  νη αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο αηηηνινγνχλ ηελ αίηεζε 

δηαβίβαζεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

άιισλ εγγξάθσλ· 

   

  (β)  ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ή απαζρνιήζεθαλ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έιαβε ηηο 
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πιεξνθνξίεο ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ· 

   

  (γ)  δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο· 

   

  (δ)  νη αξκφδηεο αξρέο ηεο ηξίηεο ρψξαο δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηα 

άιια έγγξαθα κφλν γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ δεκφζηαο 

επνπηείαο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη εξεπλψλ πνπ 

πιεξνχλ απαηηήζεηο ηζνδχλακεο κε εθείλεο ησλ Μεξψλ III, 

ΥΙΙ θαη XVI˙ 

   

  (ε)  ε αίηεζε αξκφδηαο αξρήο ηξίηεο ρψξαο γηα δηαβίβαζε 

θχιισλ εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ δχλαηαη λα απνξξηθζεί - 

   

  

 

(i) εάλ ε δηαβίβαζε ελδέρεηαη λα πξνζβάιεη ηελ 

θπξηαξρία, ηελ αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα ηάμε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ή ηεο Γεκνθξαηίαο˙ 

(ii) εάλ έρεη ήδε θηλεζεί δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη θαηά ησλ ηδίσλ 

πξνζψπσλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο˙ 

(iii) εάλ νη ίδηνη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά 

γξαθεία έρνπλ ήδε θξηζεί ηειεζίδηθα γηα ηα ίδηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο 

Γεκνθξαηίαο. 

  

      (3) Η ΑΓΔΔιΔπ ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηεο πξνο απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 
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αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 47, παξάγξαθνο 3, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ.  

  

     (4)  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην 

(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα επηηξέςεη ζηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ζηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ζηα νπνία έρεη 

ρνξεγήζεη άδεηα λα δηαβηβάζνπλ θχιια εξγαζίαο ειέγρνπ θαη άιια 

έγγξαθα απεπζείαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ - 

  

  (α)  νη έξεπλεο θηλήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ελ ιφγσ 

ηξίηεο ρψξαο˙ θαη 

   

  (β)  ε δηαβίβαζε δελ αληηβαίλεη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππέρνπλ νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία 

σο πξνο ηε δηαβίβαζε θχιισλ εξγαζίαο ειέγρνπ ή άιισλ 

εγγξάθσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο˙ θαη 

   

  (γ)  ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηεο ηξίηεο ρψξαο νη νπνίεο παξέρνπλ ζηελ ΑΓΔΔιΔπ 

ακνηβαία θαη άκεζε πξφζβαζε ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζε άιια έγγξαθα ησλ ειεγθηηθψλ νληνηήησλ ηεο 

ηξίηεο ρψξαο· θαη 

   

  (δ)  ε αηηνχζα αξκφδηα αξρή ηεο ηξίηεο ρψξαο πιεξνθνξεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηελ ΑΓΔΔιΔπ γηα θάζε αίηεζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεηαη απεπζείαο θαη αλαθέξεη 

ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο· θαη 

   

  (ε)  πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ εδαθίνπ (2). 

   

     (5) Η ΑΓΔΔιΔπ αλαθνηλψλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηηο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (4). 
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ΜΔΡΟ VI 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΩΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 

  

Αλαγλψξηζε 

ζψκαηνο 

ειεγθηψλ. 

30.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ, 

δχλαηαη λα αλαγλσξίζεη ζψκα ειεγθηψλ, εάλ ηθαλνπνηεζεί φηη ην ζψκα 

απηφ - 

  

  (α)  εθαξκφδεη, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηα κέιε ηνπ, ηα 

αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 έσο θαη 48, ειάρηζηα θξηηήξηα 

σο πξνο ην επίπεδν πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη 

εθπαίδεπζεο˙ θαη 

   

  (β)  δηαζθαιίδεη φηη ηα κέιε ηνπ ηεξνχλ ην απαηηνχκελν απφ ην 

Μέξνο Υ επίπεδν επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, 

αλεμαξηεζίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδίνπ 

Μέξνπο αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή˙ θαη 

   

  (γ)  εθαξκφδεη απνδεδεηγκέλα θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, θαλφλεο 

πξαθηηθήο θαη πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ησλ κειψλ ηνπ˙ θαη 

   

  (δ)  ππφθεηηαη  ζε ζχζηεκα δεκφζηαο επνπηείαο θαηά ην Μέξνο 

ΥΙI˙ θαη 

   

  (ε)  έρεη ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη νηθνλνκηθή επάξθεηα ψζηε λα 

επηηειεί ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη ηδηαίηεξα 

λα αζθεί επνπηηθφ ξφιν ζηα κέιε ηνπ. 

   

      (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ, 

δχλαηαη λα επηβάιεη, θαηά ηελ αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ, ηέηνηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ην ίδην θξίλεη ζθφπηκν, ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ εδαθίνπ (1). 

  

Γηαδηθαζία γηα 31.-(1) ψκα ειεγθηψλ, ην νπνίν επηδηψθεη λα ηχρεη αλαγλψξηζεο 
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αλαγλψξηζε 

ζψκαηνο 

ειεγθηψλ. 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30, ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ ΑΓΔΔιΔπ. 

  

     (2) Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ε 

ΑΓΔΔιΔπ νξίδεη κε βάζε απφθαζή ηεο θαη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηά  ην άξζξν 30. 

  

     (3) Κάζε αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ πηζηφ αληίγξαθν ησλ εζσηεξηθψλ 

θαλνληζκψλ ηνπ ζψκαηνο ειεγθηψλ ζην νπνίν αθνξά ε αίηεζε. 

  

     (4) Μεηά ηε ιήςε αίηεζεο, θαηά ηα εδάθηα (1) θαη (2), θαη πξνηνχ 

θαηαιήμεη ζε απφθαζε, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο ηξηψλ 

κελψλ. 

  

     (5) Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη 

ζηελ ΑΓΔΔιΔπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινληαη γξαπηψο. 

  

     (6) Σεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 30, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

πξνζθφκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα ππνβάιεη ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην εηζήγεζε γηα έγθξηζε ηεο αίηεζεο πνπ 

ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είηε πξνο αλαγλψξηζε ηνπ 

αηηνχληνο ζψκαηνο, είηε πξνο απφξξηςε ηεο αίηεζεο, θνηλνπνηψληαο 

γξαπηψο ζην αηηνχλ ζψκα ηελ εηζήγεζή ηεο θαη παξαζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα ηνπο ηπρφλ εηζεγνχκελνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 

  

     (7) ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξνηίζεηαη λα 

απνξξίςεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ θαη δελ ππάξρεη 

άιιε αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ή άιιν ήδε εγγεγξακκέλν ζψκα, 

εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 32. 

  

Αθαίξεζε  

άδεηαο 

ζψκαηνο 

32.-(1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην λα αλαθαιέζεη αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ, 

εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ην ζψκα ειεγθηψλ δελ ηθαλνπνηεί νπνηεζδήπνηε 
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ειεγθηψλ. απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 30. 

  

     (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, πξνηνχ αλαθαιέζεη άδεηα ζψκαηνο 

ειεγθηψλ, νθείιεη - 

  

  (α)  λα δψζεη γξαπηψο εηδνπνίεζε ζην επεξεαδφκελν ζψκα 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη ηέηνην δήηεκα˙ θαη 

   

  (β)  λα ιάβεη ηέηνηα κέηξα ηα νπνία ήζειε θξίλεη επιφγσο 

πξαθηηθά γηα λα θέξεη ηελ ελ ιφγσ πξφζεζή ηνπ ζε γλψζε 

φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 

  

      (3) Σν ζψκα ειεγθηψλ ζην νπνίν δίδεηαη εηδνπνίεζε δπλάκεη ηνπ 

εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή νπνηνδήπνηε επεξεαδφκελν 

πξφζσπν δχλαηαη, εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

εηδνπνίεζεο, λα πξνβεί ζε γξαπηέο παξαζηάζεηο πξνο ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην κέζσ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε 

απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξηλ θαηαιήμεη ζηελ απφθαζή ηνπ.  

  

     (4) Πξνηνχ αλαθαιέζεη ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

ζψκαηνο ειεγθηψλ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα παξαρσξήζεη 

δηάζηεκα κέρξη έμη κελψλ ψζηε εληφο απηνχ ην αλαγλσξηζκέλν ζψκα 

ειεγθηψλ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 30. Δάλ 

παξέιζεη ν παξαρσξεζείο ρξφλνο ρσξίο ζπκκφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 30, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην αλαθαιεί ηελ άδεηα.   

  

     (5) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα αλάθιεζε άδεηαο 

ζψκαηνο ειεγθηψλ - 

  

  (α)  θνηλνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ ζψκα θαη ζε φια ηα 

επεξεαδφκελα πξφζσπα˙ θαη 
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  (β)  δπλαηφ λα πεξηέρεη ηέηνηεο κεηαβαηηθέο πξφλνηεο, φπσο ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζεσξεί απαξαίηεηεο∙ ηέηνηεο πξφλνηεο 

είλαη ηδίσο απαξαίηεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζψκα 

ειεγθηψλ ηνπ νπνίνπ ε άδεηα αλαθαιείηαη είλαη ην κνλαδηθφ 

ζψκα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλν θαηά ηνλ παξφληα Νφκν. 

   

      (6)  Η ΑΓΔΔιΔπ - 

  

  (α)  δχλαηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο άδεηαο ζψκαηνο 

ειεγθηψλ, ή 

   

  (β)  νθείιεη, ζηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο ζψκαηνο 

ειεγθηψλ πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ζψκα πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλν δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ˙ 

  

 λα αλαιάβεη ε ίδηα λα νξίζεη ππεχζπλν φξγαλν ην νπνίν ζα αλαιάβεη 

φιεο ή νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο απηνχ πξνζσξηλά, 

κέρξηο φηνπ ηχρεη αλαγλψξηζεο άιιν ζψκα ειεγθηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζψκαηνο ε άδεηα ηνπ νπνίνπ αλαθιήζεθε). 

  

  Σν παξφλ εδάθην εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

αίηεζε γηα αλαγλψξηζε ζψκαηνο ειεγθηψλ απνξξίπηεηαη, λννπκέλνπ φηη 

δελ ππάξρεη άιιε παξφκνηα αίηεζε απφ άιιν ζψκα ή δελ ππάξρεη άιιν 

αλαγλσξηζκέλν ζψκα ειεγθηψλ. 

  

ΜΔΡΟ VΙI 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ, ΤΝΔΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 

  

Υνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο 

 33.-(1) Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κφλν απφ λφκηκνπο 

ειεγθηέο ή λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη 

επαγγεικαηηθή άδεηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  

     (2) Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ ρνξήγεζε επαγγεικαηηθήο άδεηαο λφκηκνπ 
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ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηε Γεκνθξαηία νξίδεηαη ε 

ΑΓΔΔιΔπ. 

  

     (3) ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα πνπ ρνξεγείηαη - 

  

  (α)  ν λφκηκνο ειεγθηήο αλαθέξεηαη σο «Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο 

θαη Δγγεγξακκέλνο Διεγθηήο»˙ 

   

  (β)  ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν αλαθέξεηαη σο «Δγθεθξηκέλνη 

Λνγηζηέο θαη Δγγεγξακκέλνη Διεγθηέο». 

  

Δρέγγπα 

Δληηκφηεηαο. 

34.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ρνξεγεί επαγγεικαηηθή άδεηα 

κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα ή ειεγθηηθά γξαθεία πνπ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα ερέγγπα εληηκφηεηαο.  

  

Υνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο ζε 

ειεγθηηθά γξαθεία.  

35. Σεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 34, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα 

ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κφλν ζηηο 

νληφηεηεο πνπ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

  

  (α)  ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο 

ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκφ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα 

έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή ζηε 

Γεκνθξαηία βάζεη ηνπ άξζξνπ 40˙ 

   

  (β)  ε πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζε κηα νληφηεηα 

πξέπεη λα θαηέρεηαη είηε απφ ειεγθηηθά γξαθεία ζηα νπνία 

έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο είηε απφ 

θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 34 θαη 40 έσο 44˙ 

   

  (γ)  κηα πιεηνςεθία, έσο 75% θαη’ αλψηαην φξην, ησλ 

νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ, ή ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε εηαηξείαο, 

ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ ζε 
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πεξίπησζε άιινπ είδνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο, 

πξέπεη λα είλαη είηε ειεγθηηθά γξαθεία ζηα νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο είηε θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ άξζξσλ 40 έσο 44: 

   

    Ννείηαη φηη, εάλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε πεξίπησζε 

ζπλεηαηξηζκνχ, ή ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε εηαηξείαο, ή ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ή 

δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ ζε πεξίπησζε άιινπ είδνπο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή νληφηεηαο, δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο δχν, 

ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ απηνχο πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

   

Γηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ απφ 

θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα ρσξίο 

επαγγεικαηηθή 

άδεηα. 

36.  Πξφζσπν πνπ ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

33 δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα, θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ππφθεηηαη 

ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ 

ή/θαη πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξφληα. 

  

Δπζχλε ειεγθηψλ 

θαη ζπκθσλίεο 

πεξηνξηζκνχ 

επζχλεο. 

37.-(1) Δθηόο εάλ ζρεηηθή ζύκβαζε πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά, ην 

πνζό ηεο επζύλεο λόκηκνπ ειεγθηή, αλαθνξηθά κε ακέιεηα, 

παξαβίαζε θαζήθνληνο ή εκπηζηνζύλεο θαηά ηε δηεμαγωγή ηνπ 

ππνρξεωηηθνύ ειέγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο 

ειεγρόκελεο νληόηεηαο, γηα ηα νπνία ν λόκηκνο ειεγθηήο δπλαηό 

λα είλαη έλνρνο έλαληη ηεο εηαηξείαο, δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

ζπκθωλεζέλ πνζό γηα ηελ ακνηβή ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο ζην νπνίν αθνξά ν ππνρξεωηηθόο έιεγρνο ζε 

ζρέζε κε ηνλ νπνίν ν λόκηκνο ειεγθηήο είλαη έλνρνο ακέιεηαο ή 

παξαβίαζεο θαζήθνληνο ή εκπηζηνζύλεο, πνιιαπιαζηαδόκελν 

επί επηά. 

  

     (2) Οπνηαδήπνηε αγσγή γηα απαίηεζε ζρεηηθά κε απνδεκηψζεηο 
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αλαθνξηθά κε ακέιεηα, παξαβίαζε θαζήθνληνο ή εκπηζηνζχλεο εθ 

κέξνπο ηνπ ειεγθηή δελ δχλαηαη λα θαηαρσξηζηεί κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή θαηά 

ην άξζξν 69. 

  

     (3) Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εζθεκκέλεο 

παξαβίαζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, 

  

Αλαγλψξηζε 

ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ. 

38.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 33, λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηελεξγεί ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ζηε Γεκνθξαηία, 

λννπκέλνπ φηη ν θχξηνο εηαίξνο ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν εμ νλφκαηνο ηνπ ελ ιφγσ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ έρεη ιάβεη 

επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή ζηε Γεκνθξαηία βάζεη ηνπ άξζξνπ 

40. 

  

      (2)(α) Σν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ επηζπκεί λα δηελεξγεί 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζηε Γεκνθξαηία θαηά ην εδάθην (1), εγγξάθεηαη ζην 

Γεκφζην Μεηξψν. 

   

 (β) Η ΑΓΔΔιΔπ εγγξάθεη ζην Γεκφζην Μεηξψν λφκηκν  ειεγθηηθφ 

γξαθείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α), εάλ βεβαησζεί φηη ην ελ 

ιφγσ λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη εγγεγξακκέλν ζηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο.  Όηαλ ε ΑΓΔΔιΔπ πξνηίζεηαη λα βαζηζηεί ζε 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν βεβαηψλεη ηελ εγγξαθή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ζην άιιν θξάηνο κέινο, δχλαηαη λα δεηήζεη φπσο ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ λα έρεη εθδνζεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξείο κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ζηελ ΑΓΔΔιΔπ.  Η ΑΓΔΔιΔπ 

ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

Αλάθιεζε άδεηαο 

λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ 

39.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ αλαθαιεί ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ εάλ ακθηζβεηείηαη ζνβαξά ε εληηκφηεηά ηνπ. 
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γξαθείνπ.  

  
     (2) Πξνηνχ αλαθαιέζεη ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη δηάζηεκα 

κέρξη έμη κήλεο εληφο ηνπ νπνίνπ ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πξέπεη λα 

κεξηκλήζεη γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ακθηζβήηεζε ηεο εληηκφηεηάο ηνπ.  

Δάλ παξέιζεη ην παξαρσξεζέλ δηάζηεκα θαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ, δελ απνθαηαζηαζεί ε εληηκφηεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, ε ΑΓΔΔιΔπ αλαθαιεί ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα θαη δηαγξάθεη 

ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν απφ ην Γεκφζην Μεηξψν. 

  

     (3) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ άδεηα λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, εάλ απηφ παχζεη λα πιεξνί νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 

35. 

  

     (4) Όηαλ αλαθαιείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε άδεηα λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείν, ε ΑΓΔΔιΔπ γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ θαη ηνπο 

ιφγνπο ηεο αλάθιεζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζησλ 

νπνίσλ ην κεηξψν ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη εγγξαθεί.  

  

Υνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο ζε θπζηθά 

πξφζσπα.  

40.-(1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή 

άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή κφλν ζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί 

ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 34, 41 θαη 

42, θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

  

  (α)  έρεη θζάζεη ζην επίπεδν εηζαγσγήο ζην παλεπηζηήκην ή ζε 

ηζνδχλακν επίπεδν θαη έρεη αθνινπζήζεη πξφγξακκα 

ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο˙ 

   

  (β)  έρεη επηηχρεη ζε εμεηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

επηπέδνπ ηέινπο παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ή ηζνδχλακνπ 

επηπέδνπ, ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη ε ΑΓΔΔιΔπ˙ 
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  (γ)  έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξαθηηθή άζθεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 44. 

  

      (2) Η ΑΓΔΔιΔπ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη, σο 

αξκφδηα αξρή, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 6, δεχηεξν εδάθην, ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ. 

  

Δμεηάζεηο 

επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

41.-(1)  Οη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ  

άξζξνπ 40 εμεηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο εγγπψληαη -  

  
  (α)  ην επίπεδν ησλ απαξαίηεησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζε 

ζέκαηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ˙ θαη  

   

  (β)  ηελ ηθαλφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. 

  

     (2) Μέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ εμεηάζεσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

δηεμάγνληαη γξαπηψο. 

  

Έιεγρνο 

ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ. 

42.-(1) Ο έιεγρνο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 41 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

εμεηάζεηο, θαιχπηεη ηδίσο ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο - 

  

  (α)  ζεσξία θαη αξρέο γεληθήο ινγηζηηθήο˙ 

   

  (β)  λνκηθέο απαηηήζεηο θαη πξφηππα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ˙ 

   

  (γ)  Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα˙ 

   

  (δ)  ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε˙ 

   

  (ε)  αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηάιιεπζεο˙ 

   



58 
 

 

  (ζη)  δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν˙ 

   

  (δ)  ειεγθηηθή θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο˙ 

   

  (ε)  λνκηθέο απαηηήζεηο θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη ηνπο λφκηκνπο 

ειεγθηέο˙ 

   

  (ζ)  δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαηά ην άξζξν 67˙ 

   

  (η)  επαγγεικαηηθή δενληνινγία θαη αλεμαξηεζία. 

  

     (2) Ο έιεγρνο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) 

θαιχπηεη, επίζεο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, ζηελ έθηαζε πνπ 

απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν: 

  

  (α)  ην εηαηξηθφ δίθαην θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε˙ 

   

  (β)  ην πησρεπηηθφ δίθαην θαη ηηο παξεκθεξείο δηαδηθαζίεο˙ 

   

  (γ)  ην θνξνινγηθφ δίθαην˙ 

   

  (δ)  ην αζηηθφ θαη ην εκπνξηθφ δίθαην˙ 

   

  (ε)  ην δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην εξγαηηθφ δίθαην˙ 

   

  (ζη)  ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο˙ 

   

  (δ)  ηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα γεληθά νηθνλνκηθά θαη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή˙ 

   

  (ε)  καζεκαηηθά θαη ζηαηηζηηθή˙ 
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  (ζ)  ηηο βαζηθέο αξρέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ. 

   

Απαιιαγέο. 43.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ ηα άξζξα 41 θαη 42, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην δχλαηαη λα απαιιάζζεη ηα πξφζσπα, πνπ έρνπλ επηηχρεη ζε 

παλεπηζηεκηαθέο ή ηζνδχλακεο εμεηάζεηο ή θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ 

πηπρίν ή ηζνδχλακν ηίηιν ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42, απφ ηνλ έιεγρν ζηνπο ηνκείο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο ή πηπρίν. 

  

     (2) Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 41, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

δχλαηαη λα απαιιάζζεη ηνπο θαηφρνπο παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ ή 

ηζνδχλακσλ δηπισκάησλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42, απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλφηεηαο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο γλψζεσλ ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο εάλ νη γλψζεηο απηέο έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν πξαθηηθήο 

άζθεζεο επηθπξσκέλεο κε εμέηαζε ή δίπισκα αλαγλσξηζκέλα απφ ηε 

Γεκνθξαηία. 

  

Πξαθηηθή άζθεζε. 

 

44.-(1)  Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ην θπζηθφ πξφζσπν 

πξαγκαηνπνηεί πξαθηηθή άζθεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ε 

νπνία θαιχπηεη κεηαμχ άιισλ ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή 

παξφκνησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

     (2) Η πξαθηηθή άζθεζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν ηξίηα ζε 

λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο. 

  

     (3) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα 

θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, λα θξίλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, ηελ επάξθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξαθηηθήο 



60 
 

 

άζθεζεο θαη ηελ επάξθεηα ηεο επνπηείαο ησλ πξνζψπσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

επνπηεία ησλ αζθνχκελσλ. 

  

πλερήο 

εθπαίδεπζε. 

 

45.  Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο, νη λφκηκνη ειεγθηέο 

ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο, γηα ηε δηαηήξεζε ζε πςειφ επίπεδν επαξθψλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη αξρψλ. Η παξάβαζε ηεο 

άλσ ππνρξέσζεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηηκσξεηέν θαηά ην 

Μέξνο XVI. 

  

Υνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο ζε 

λφκηκνπο ειεγθηέο 

απφ άιια θξάηε 

κέιε. 

31(Ι) ηνπ 2008. 

46.-(1)  Νφκηκνο ειεγθηήο, πνπ έρεη ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζε άιιν 

θξάηνο κέινο, έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζηε 

Γεκνθξαηία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιιεηαη επηηπρψο ζε 

δνθηκαζία επάξθεηαο θαηά ην άξζξν 4 ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ Νφκνπ. 

  

     (2) Η δνθηκαζία επάξθεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ εδάθην - 

  

  (α)  δηεμάγεηαη ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 

Γεκνθξαηίαο˙ θαη 

   

  (β)  θαιχπηεη κφλν ηελ επάξθεηα γλψζεσλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή 

φζνλ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ νη γλψζεηο απηέο άπηνληαη ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ. 

  

     (3) Η ΑΓΔΔιΔπ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη, σο 

αξκφδηα αξρή, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 14, παξάγξαθνο 3, ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ. 

  

Υνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο 

άδεηαο ζε 

47.-(1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο, λα ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή άδεηα ζε ειεγθηή ηξίηεο 
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λφκηκνπο ειεγθηέο 

απφ ηξίηεο ρψξεο. 

ρψξαο, εάλ απηφο απνδείμεη φηη πιεξνί απαηηήζεηο ηζνδχλακεο κε ηηο 

αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 40. 

  

     (2) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνηνχ ρνξεγήζεη επαγγεικαηηθή άδεηα 

ζε ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 46. 

  

Αλάθιεζε άδεηαο 

λφκηκνπ ειεγθηή. 

48.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ αλαθαιεί ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή εάλ ακθηζβεηείηαη ζνβαξά ε εληηκφηεηά ηνπ. 

  

     (2) Πξνηνχ αλαθαιέζεη ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, 

ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη δηάζηεκα κέρξη έμη κήλεο εληφο 

ηνπ νπνίνπ ν λφκηκνο ειεγθηήο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε ακθηζβήηεζε ηεο εληηκφηεηάο ηνπ.  Δάλ παξέιζεη ν 

παξαρσξεζείο ρξφλνο ρσξίο λα απνθαηαζηαζεί ε εληηκφηεηα ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή, ε ΑΓΔΔιΔπ αλαθαιεί ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα θαη 

δηαγξάθεη ηνλ λφκηκν ειεγθηή απφ ην Γεκφζην Μεηξψν. 

  

     (3) Όηαλ αλαθαιείηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή, 

ε ΑΓΔΔιΔπ γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 

αλάθιεζεο ζηηο νηθείεο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζησλ νπνίσλ 

ην κεηξψν ν λφκηκνο ειεγθηήο έρεη εγγξαθεί.  

  

     (4) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αλαθαιεί ηελ 

άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή εάλ παχζεη λα πιεξνί νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 40. 

  

ΜΔΡΟ VΙΙΙ 

ΓΗΜΟΙΟ ΜΗΣΡΩΟ 

  

Γεκφζην Μεηξψν. 

 

49.-(1) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία εγγξάθνληαη 

ζε Γεκφζην Μεηξψν πνπ ηεξεί ε ΑΓΔΔιΔπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 50 

θαη 51. 
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     (2) ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα παξεθθιίλεη 

απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ην παξφλ άξζξν θαη ην άξζξν 50, 

κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί άκεζε 

θαη ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ. 

  

     (3) Η εγγξαθή ζην Γεκφζην Μεηξψν θάζε λφκηκνπ ειεγθηή θαη 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γίλεηαη κε δηαθεθξηκέλε αξίζκεζε (αξηζκφ 

κεηξψνπ). 

  

     (4) Σν Γεκφζην Μεηξψν ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε πξφζβαζε 

ζε απηφ γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη είλαη πξνζηηφ ζην θνηλφ. 

  

     (5) Σν Γεκφζην Μεηξψν πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ. 

  

Δγγξαθή ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ 

ζην Γεκφζην 

Μεηξψν. 

50.-(1) Όζνλ αθνξά ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο, ην Γεκφζην Μεηξψν 

πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

  
  (α)  φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο˙ 

   

  (β)  θαηά πεξίπησζε, φλνκα, δηεχζπλζε, δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ζην νπνίν απαζρνιείηαη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή κε 

ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο σο εηαίξνο ή κε άιιν ηξφπν˙ 

   

  (γ)  θάζε άιιε εγγξαθή λφκηκνπ ειεγθηή απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ειεγθηή ηξίησλ ρσξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηεο αξρήο εγγξαθήο 

ζην Γεκφζην Μεηξψν θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ αξηζκνχ 

θαηαρψξηζεο. 

  

     (2) Οη ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Γεκφζην 
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Μεηξψν θαηά ην άξζξν 55, εκθαλίδνληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν ζαθψο 

ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή θαη φρη σο λφκηκνη ειεγθηέο. 

  

Δγγξαθή ησλ 

λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ ζην 

Γεκφζην Μεηξψν. 

51.-(1) Όζνλ αθνξά ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία, ην Γεκφζην Μεηξψν 

πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

  

  (α)  φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο˙ 

   

  (β)  λνκηθή κνξθή˙ 

   

  (γ)  δηεχζπλζε θέληξνπ παξνρήο πιεξνθνξηψλ, θχξην ππεχζπλν 

επηθνηλσλίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ˙ 

   

  (δ)  δηεχζπλζε φισλ ησλ γξαθείσλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ζηε Γεκνθξαηία˙ 

   

  (ε)  φλνκα θαη αξηζκφ θαηαρψξηζεο φισλ ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ή είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε απηφ σο εηαίξνη ή άιισο˙ 

   

  (ζη)  φλνκα θαη εκπνξηθή δηεχζπλζε φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ή 

κεηφρσλ˙ 

   

  (δ)  φλνκα θαη εκπνξηθή δηεχζπλζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ˙ 

   

  (ε)  θαηά πεξίπησζε, ζπκκεηνρή ζε δίθηπν θαη θαηάινγν 

νλνκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηθηχνπ ή ζπλδένληαη κε απηφ, ή έλδεημε ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο 

ζην θνηλφ˙ 
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  (ζ)  θάζε άιιε εγγξαθή ζην Γεκφζην Μεηξψν σο ειεγθηηθφ 

γξαθείν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη 

σο ειεγθηηθή νληφηεηα απφ ηξίηεο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηεο αξρήο εγγξαθήο 

ζην Γεκφζην Μεηξψν θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ αξηζκνχ 

θαηαρψξηζεο˙ 

   

  (η)  θαηά πεξίπησζε, εάλ ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη 

εγγεγξακκέλν θαηά ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 38. 

  

     (2) Οη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

Γεκφζην Μεηξψν ζχκθσλα κε ην άξζξν 55, εκθαλίδνληαη ζην Γεκφζην 

Μεηξψν ζαθψο ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή θαη φρη σο λφκηκα ειεγθηηθά 

γξαθεία. 

  

     (3) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θξίλεη 

αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεκφζηνπ Μεηξψνπ ή λα δεηήζεη 

πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ.  

  

Δλεκέξσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ 

Μεηξψνπ. 

 

52.  Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ρσξίο θαζπζηέξεζε ππνβνιή ζηελ 

ΑΓΔΔιΔπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

άξζξα 50 θαη 51, αληίζηνηρα, θαη γηα ηελ εληφο επηά εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ ελεκέξσζε ηεο ΑΓΔΔιΔπ σο πξνο θάζε κεηαβνιή ηνπο. 

  

  

Δπζχλε γηα ηελ 

παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Γεκφζηνπ 

Μεηξψνπ. 

53.  Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 50 

έσο θαη 52, γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ ΑΓΔΔιΔπ, ππνγξάθνληαη απφ 

ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν.  

  

Γιψζζα ηήξεζεο 

ηνπ Γεκφζηνπ 

54.  Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 50 

έσο θαη 52 θαηαρσξνχληαη ζην Γεκφζην Μεηξψν ζε επίζεκε γιψζζα 
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Μεηξψνπ. ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Η ΑΓΔΔιΔπ 

αλαθέξεη ζην κεηξψν θαηά πφζν ε κεηάθξαζε είλαη ή φρη επηθπξσκέλε. 

  

ΜΔΡΟ IX 

ΔΓΓΡΑΦΗ Δ ΜΗΣΡΩΟ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΣΡΙΣΗ ΥΩΡΑ 

  

Δγγξαθή ζην 

Γεκφζην Μεηξψν 

θαη επνπηεία 

ειεγθηψλ θαη 

ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ ηξίηεο 

ρψξαο. 

 

 

55.-(1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγγξάθεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 49 έσο 

51 ζην Γεκφζην Μεηξψν θάζε ειεγθηή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν ηξίηεο 

ρψξαο, εθφζνλ ν ελ ιφγσ ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ηξίηεο ρψξαο 

πξνζθνκίδεη ειεγθηηθή έθζεζε αλαθνξηθά κε εηήζηεο ή ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη ζπζηαζεί εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο νπνίαο νη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη είλαη 

εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ξπζκηδφκελε 

αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 

απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ σο δηνξζψζεθαλ, εθηφο εάλ ε ελ 

ιφγσ επηρείξεζε είλαη εθδφηεο απνθιεηζηηθψο ηίηισλ πνπ δελ έρνπλ 

εμνθιεζεί θαη γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη έλα εθ ησλ θάησζη: 

  

  (α)  είλαη, πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εηζεγκέλνη πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε ή ξπζκηδφκελε αγνξά 

νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, θαηά ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ σο δηνξζψζεθαλ θαη ε αλά 

κνλάδα νλνκαζηηθή αμία ηνπο είλαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθδνζεο, ηνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδεο επξψ ή, ζηελ 

πεξίπησζε ρξεσζηηθψλ ηίηισλ ζε άιιν λφκηζκα, ηζνδχλακε 

κε πελήληα ρηιηάδεο επξψ ηνπιάρηζηνλ· 

   

  (β)  είλαη, απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εηζεγκέλνη πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ξπζκηδφκελε 

αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, θαηά ηελ έλλνηα πνπ 
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απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκσλ σο δηνξζψζεθαλ θαη ε αλά 

κνλάδα νλνκαζηηθή αμία ηνπο είλαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθδνζεο, ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρηιηάδεο επξψ  ή, ζηελ 

πεξίπησζε ρξεσζηηθψλ ηίηισλ ζε άιιν λφκηζκα, ηζνδχλακε 

κε εθαηφ ρηιηάδεο επξψ ηνπιάρηζηνλ. 

  

     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη θαη’ 

αλαινγία ηα άξζξα 52 θαη 53. 

  

     (3) Οη εγγεγξακκέλνη ζην Γεκφζην Μεηξψν ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά 

γξαθεία ηξίησλ ρσξψλ ππφθεηληαη ζηα ζπζηήκαηα επνπηείαο, 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη εξεπλψλ θαη θπξψζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

     (4) Σεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 56, νη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο εηήζηεο ή ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη νπνίεο εθδίδνληαη 

απφ ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Γεκφζην Μεηξψν, δελ παξάγνπλ νπνηαδήπνηε 

έλλνκα απνηειέζκαηα ζηε Γεκνθξαηία. 

  

     (5) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγγξάθεη ειεγθηηθά γξαθεία ηξίησλ 

ρσξψλ ζην Γεκφζην Μεηξψν εάλ - 

   

  (α)  ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ 

νξγάλνπ ηεο ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο πιεξνί 

απαηηήζεηο ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 34 θαη ησλ 

άξζξσλ 40 έσο θαη 44˙ 

   

  (β)  ν ειεγθηήο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ειεγθηηθήο νληφηεηαο ηξίηεο ρψξαο πιεξνί 

απαηηήζεηο ηζνδχλακεο κε εθείλεο άξζξνπ 34 θαη ησλ 

άξζξσλ 38 έσο θαη 42˙ 
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  (γ)  νη έιεγρνη ησλ εηήζησλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 58, 60 θαη 65 ή ζχκθσλα κε 

ηζνδχλακα πξφηππα θαη απαηηήζεηο· 

   

  (δ)  δεκνζηνπνηνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν εηήζηα έθζεζε 

δηαθάλεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014 ή πιεξνί ηζνδχλακεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο. 

   

     (6) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εγγξάςεη ζην Γεκφζην 

Μεηξψν ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο κφλν εάλ απηφο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β), (γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ (5). 

  

     (7) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αμηνινγεί ηελ ηζνδπλακία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (5), ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελφζσ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε θαηά ην Άξζξν 

45, παξάγξαθνο 6, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ. 

  

     (8) Η ΑΓΔΔιΔπ ρξεζηκνπνηεί, ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ηξίηεο ρψξεο, 

ηέηνηνπ είδνπο γεληθά θξηηήξηα ηζνδπλακίαο φπσο απηά πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ην Άξζξν 45, παξάγξαθνο 6, 

δεχηεξν εδάθην, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, φηαλ ε ΑΓΔΔιΔπ αμηνινγεί 

ζε εκεδαπφ επίπεδν ηελ ηζνδπλακία. 

  

Παξέθθιηζε ζε 

πεξίπησζε 

ηζνδπλακίαο. 

 

56.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη, ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, λα κελ 

εθαξκφζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη (3) ηνπ 

άξζξνπ 55, κφλνλ εάλ νη εθεί αλαθεξφκελνη ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο ή 

ειεγθηηθέο νληφηεηεο ππφθεηληαη, ζηελ νηθεία ηξίηε ρψξα, ζε ζπζηήκαηα 

δεκφζηαο επνπηείαο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εξεπλψλ θαη θπξψζεσλ 

πνπ πιεξνχλ απαηηήζεηο ηζνδχλακεο κε εθείλεο ζηα Μέξε IV, ΥΙ θαη ΥVI. 
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     (2)  Όηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίζεη, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 46, 

παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, ηελ ηζνδπλακία ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη 

λα ζηεξηρζεί πιήξσο ή ελ κέξεη ζηελ ηζνδπλακία απηή θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

λα κελ εθαξκφζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη πιήξσο ή ελ κέξεη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εδαθίσλ (1) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 55. 

  

     (3) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα αμηνινγεί ηελ ηζνδπλακία ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ην εδάθην (1) ή λα βαζίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ 

δηελήξγεζαλ άιια θξάηε κέιε, ελφζσ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη 

ιάβεη νπνηαδήπνηε απφθαζε βάζεη ηνπ Άξζξνπ 46, παξάγξαθνο 2, ηεο 

Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ.   

  

     (4) Η ΑΓΔΔιΔπ ρξεζηκνπνηεί ηα γεληθά θξηηήξηα πνπ ζεζπίδνληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ην Άξζξν 46, παξάγξαθνο 2, ηεο 

Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζνδπλακίαο βάζεη ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Μέξε VI, XI θαη XVI ζε εκεδαπφ 

επίπεδν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζρέζε 

κε ηελ ππφ εμέηαζε ηξίηε ρψξα. 

  

     (5) Η ΑΓΔΔιΔπ θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή - 

  

  (α)  ηηο αμηνινγήζεηο ηεο αλαθεξφκελεο ζηα εδάθηα (2) έσο (4) 

ηζνδπλακίαο πνπ έθαλε˙ θαη 

   

  (β)  ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπκθψλεζε κε ηα 

ζπζηήκαηα δεκφζηαο επνπηείαο ηξίησλ ρσξψλ, ηε 

δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηηο έξεπλεο θαη θπξψζεηο, βάζεη 

ηνπ εδαθίνπ (1). 
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ΜΔΡΟ Υ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ, ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ,  

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

  

Δπαγγεικαηηθή 

δενληνινγία θαη 

πξνβιεκαηηζκφο. 

 

57.-(1) Όινη νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη φια ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία 

ππφθεηληαη ζε αξρέο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πξνζηαηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηε δένπζα επηκέιεηα. 

  

     (2) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη –  

   

  (α) ηεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ (β), κε ηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο, ή 

 

(β)   κε κέηξα βαζηδφκελα επί ησλ αξρψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο θαη ζεζπηδφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. 

  

     (3) Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, θάζε λφκηκνο 

ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δηαηεξεί ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα χπαξμεο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ιφγσ γεγνλφησλ ή 

ζπκπεξηθνξάο πνπ θαλεξψλνπλ παξαηππίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πεξίπησζεο απάηεο ή ζθάικαηνο, αλεμαξηήησο ηεο εκπεηξίαο πνπ 

έρεη απνθνκίζεη ζην παξειζφλ ν ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζρεηηθά 

κε ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε 

δηαθπβέξλεζή ηεο. 

  

     (4) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν επηδεηθλχεη 

επαγγεικαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηδίσο θαηά ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία, ηελ απνκείσζε 
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ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο νληφηεηαο λα 

ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

  

     (5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, «επαγγεικαηηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο» ζεκαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη δηάζεζε 

ακθηζβήηεζεο, επαγξχπλεζε απέλαληη ζε ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ππνδεηθλχνπλ πηζαλή αλαθξίβεηα ιφγσ ζθάικαηνο ή απάηεο θαη θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ειέγρνπ. 

  

Αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. 

58.-(1) Καηά ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, θάζε λφκηκνο 

ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη θαηά άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ην 

απνηέιεζκα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, έρνπλ ππνρξέσζε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο 

θαη λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε απηήλ. 

  

     (2) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη θαηά άκεζν 

ή έκκεζν ηξφπν ην απνηέιεζκα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, έρνπλ 

ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο έλαληη ζηελ 

ειεγρφκελε νληφηεηα ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

ππφ έιεγρν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

δηελέξγεηαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

  

     (3) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ιακβάλεη φια 

ηα εχινγα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη φηη, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ε αλεμαξηεζία ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε ή δπλεηηθή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επηρεηξεκαηηθή ή άιιε άκεζε ή έκκεζε ζρέζε ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ν 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη, θαηά πεξίπησζε, ην δίθηπφ ηνπ, ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ, νη ειεγθηέο ή νη ππάιιεινί ηνπ, νπνηαδήπνηε άιια θπζηθά 

πξφζσπα νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ή ππφ ηνλ 
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έιεγρν ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν κέζσ ηεο άζθεζεο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

  

     (4) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία δελ 

δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθχςεη 

απηναλαζθφπεζε, ίδην ζπκθέξνλ, πξνάζπηζε, νηθεηφηεηα ή εθθνβηζκφο, 

πνπ απνξξένπλ απφ νηθνλνκηθή, πξνζσπηθή, επηρεηξεκαηηθή, 

εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε κεηαμχ - 

   

  (α)  ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηνπ λφκηκνπ 

ειέγρνπ, θαη 

   

  (β)  ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, 

  

 κε απνηέιεζκα έλα αληηθεηκεληθφ, ζπλεηφ θαη ελεκεξσκέλν ηξίην 

πξφζσπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο αζθαιηζηηθέο 

δηθιίδεο, λα θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππνλνκεχεηαη ε αλεμαξηεζία 

ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    (5) Ο λφκηκνο ειεγθηήο, ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, νη θχξηνη εηαίξνη 

ειέγρνπ ηνπο, νη ππάιιεινί ηνπο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ 

πξφζσπν νη ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ή ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη άκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηα αλσηέξσ θαηά ηελ έλλνηα 

πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 26), ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 596/2014, δελ θαηέρνπλ νχηε δηαηεξνχλ πιηθφ θαη 

άκεζν εκπξάγκαην ζπκθέξνλ θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή κε νπνηνδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν πνπ εθδίδεη, 

εγγπάηαη ή άιισο ππνζηεξίδεη ε ειεγρφκελε νληφηεηα (ζηνλ ηνκέα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχλ), κε εμαίξεζε 
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ηα ζπκθέξνληα πνπ ηνπο αλήθνπλ έκκεζα κέζσ ζρεδίσλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε, φπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη νη 

αζθαιίζεηο δσήο. 

  

     (6) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θαηαγξάθεη 

ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ πξνο πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. 

  

     (7) Σα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (5) πξφζσπα ή γξαθεία δελ 

ζπκκεηέρνπλ νχηε επεξεάδνπλ θαη' άιιν ηξφπν ην απνηέιεζκα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο νληφηεηαο, εάλ - 

  

  (α)  θαηέρνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, κε εμαίξεζε ηα ζπκθέξνληα πνπ ηνπο αλήθνπλ 

έκκεζα κέζσ ζρεδίσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ˙ 

   

  (β)  θαηέρνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα νπνηαζδήπνηε νληφηεηαο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, ε θπξηφηεηα ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα ζεσξεζεί γεληθά φηη 

πξνθαιεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, κε εμαίξεζε ηα 

ζπκθέξνληα πνπ ηνπο αλήθνπλ έκκεζα κέζσ ζρεδίσλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ˙ 

   

  (γ)  είραλ ζρέζε απαζρφιεζεο, επηρεηξεκαηηθή ή άιιε ζρέζε κε 

ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, κέζα ζε πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη 

ζην εδάθην (2), ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα 

ζεσξεζεί γεληθά φηη πξνθαιεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

   

     (8) Σα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (5) πξφζσπα ή γξαθεία δελ 

επηδηψθνπλ ηε ιήςε θαη δελ απνδέρνληαη ρξεκαηηθά θαη κε ρξεκαηηθά 

δψξα ή δηεπθνιχλζεηο απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα ή νπνηαδήπνηε 
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νληφηεηα ζπλδέεηαη κε ειεγρφκελε νληφηεηα, εθηφο εάλ ε αμία απηψλ ζα 

εζεσξείην κηθξή ή αζήκαληε απφ έλαλ αληηθεηκεληθφ, ζπλεηφ θαη 

ελεκεξσκέλν ηξίην πξφζσπν. 

  

     (9) Δάλ κηα ειεγρφκελε νληφηεηα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εμαγνξαζηεί, ζπγρσλεπηεί ή 

εμαγνξάζεη κηα άιιε νληφηεηα, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν εληνπίδεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ ηξέρνληα ή πξφζθαηα ζπκθέξνληα 

ή ζρέζεηο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ νληφηεηα - νη νπνίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πθηζηάκελεο αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθπβεχζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλερίζεη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν κεηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο εμαγνξάο. 

  

     (10) Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηψλ 

κελψλ, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ιακβάλεη φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηπρφλ πθηζηάκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ή ζρέζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα δηαθπβεχζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ θαη, φπνηε είλαη δπλαηφλ, πηνζεηεί αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηπρφλ απεηιψλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελα θαη ηξέρνληα δηαπιεθφκελα ζπκθέξνληα 

θαη ζρέζεηο. 

  

Απαζρφιεζε απφ 

ειεγρφκελεο 

νληφηεηεο πξψελ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ 

ή ππαιιήισλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ 

ή ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ. 

59.-(1) Πξηλ απφ ηε ιήμε πεξηφδνπ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ή 

ζηελ πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ νληνηήησλ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο πξηλ απφ ηε ιήμε πεξηφδνπ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν 

εηψλ, απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έπαςε λα δξα σο λφκηκνο ειεγθηήο 

ή θχξηνο εηαίξνο ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειεγθηηθή εξγαζία, ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ν θχξηνο εηαίξνο ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί ππνρξεσηηθφ έιεγρν 

εθ κέξνπο λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ - 

  

  (α)  δελ αλαιακβάλεη βαζηθή δηεπζπληηθή ζέζε ζηελ ειεγρφκελε 

νληφηεηα˙ 
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  (β)  θαηά πεξίπησζε, δελ ζπκκεηέρεη σο κέινο ζηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή, αλ δελ πθίζηαηαη 

ηέηνηα επηηξνπή, ζην φξγαλν πνπ εθηειεί θαζήθνληα 

ηζνδχλακα κε απηά ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ˙ 

   

  (γ)  δελ ζπκκεηέρεη σο κε εθηειεζηηθφ κέινο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ή σο κέινο ζην επνπηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

   

     (2) Οη ππάιιεινη θαη νη εηαίξνη εθηφο ησλ θπξίσο εηαίξσλ ειέγρνπ ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ πνπ δηελεξγεί 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ πξφζσπν νη 

ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ελ 

ιφγσ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν, δελ αλαιακβάλνπλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ 

ιφγσ ππάιιεινη, εηαίξνη ή άιια θπζηθά πξφζσπα έρνπλ ιάβεη 

πξνζσπηθά άδεηα σο λφκηκνη ειεγθηέο, νπνηαδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξηλ απφ ην 

πέξαο πεξηφδνπ ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε εξγαζία ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

  

Πξνεηνηκαζία ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ 

απεηιψλ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία. 

60.-(1) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, πξηλ 

απνδερζεί ή ζπλερίζεη κηα εξγαζία ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, αμηνινγεί θαη 

θαηαγξάθεη ηα εμήο: 

 

  
  (α)  εάλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 58˙ 

   

  (β)  εάλ πθίζηαληαη απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο γηα ηε κείσζε ησλ απεηιψλ απηψλ˙ 

   

  (γ)  εάλ δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο ππαιιήινπο, ηνλ ρξφλν θαη 
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ηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα δηελεξγήζεη ζσζηά 

ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν˙ 

   

  (δ)  ζηελ πεξίπησζε λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, εάλ ν θχξηνο 

εηαίξνο ειέγρνπ έρεη ιάβεη άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή ζηε 

Γεκνθξαηία. 

   

     (2) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα πξνβιέπεη απινπζηεπκέλεο απαηηήζεηο 

γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ 

νξηζκνχ ηνπ φξνπ «ππνρξεσηηθφο έιεγρνο» ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 

2. 

  

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

θαη επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην. 

61.-(1) Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη φια ηα έγγξαθα ζηα νπνία έρεη 

πξφζβαζε ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

πξνζηαηεχνληαη απφ θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ ή ηα αλαγλσξηζκέλα 

ζψκαηα ειεγθηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

     (2) Οη θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ή ζηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία 

δελ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

  

     (3) Όηαλ λφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν αληηθαζίζηαηαη 

απφ άιιν λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, ν πξνεγνχκελνο 

λφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν παξέρεη ζηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα θαη ηνλ πην πξφζθαην έιεγρν ηεο ελ 

ιφγσ νληφηεηαο. 

  

     (4) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ έρεη 

πάςεη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ έιεγρν, θαη θάζε 

πξψελ λφκηκνο ειεγθηήο θαη πξψελ λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, 

εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη, αλαθνξηθά κε απηφ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν, 
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ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1) θαη 

(2). 

  

     (5) ηελ πεξίπησζε πνπ λφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

δηελεξγεί ππνρξεσηηθφ έιεγρν επηρείξεζεο πνπ είλαη κέινο νκίινπ ε 

κεηξηθή ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ηξίηε ρψξα, νη θαλφλεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

εδάθην (1) δελ εκπνδίδνπλ ηε δηαβίβαζε, απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζηνλ ειεγθηή ηνπ νκίινπ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε ηξίηε ρψξα, εάλ ηα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά έγγξαθα 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

  

     (6) Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί 

ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν επηρείξεζεο, ε νπνία έρεη εθδψζεη ρξεφγξαθα 

ζε ηξίηε ρψξα ή ε νπνία απνηειεί κέινο νκίινπ ν νπνίνο εθδίδεη 

επίζεκεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ηξίηε ρψξα, 

δηθαηνχηαη λα δηαβηβάδεη ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ή άιια έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο νληφηεηαο απηήο πνπ θαηέρεη ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ ελ ιφγσ ηξίησλ ρσξψλ κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 29. 

  

     (7) Η δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ειεγθηή ηνπ νκίινπ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε ηξίηε ρψξα είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 9 ησλ πεξί 

Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ 

Αηφκνπ) Νφκσλ θαη ηνπο ινηπνχο θππξηαθνχο θαλφλεο δηθαίνπ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

  

  

Αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ 

62.  Οη ηδηνθηήηεο, νη κέηνρνη ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεηαη λα 

παξεκβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ κε ηξφπν πνπ 
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ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ 

λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ. 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

Δζσηεξηθή 

νξγάλσζε 

λφκηκσλ ειεγθηψλ 

θαη λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ. 

63.-(1) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη - 

  

  (α)  λα ζεζπίδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη ηδηνθηήηεο ή κέηνρνί ηνπ, θαζψο θαη ηα 

κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπ 

γξαθείνπ, θαη νπνηνπδήπνηε ζπλδεδεκέλνπ γξαθείνπ, δελ 

παξεκβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή 

πνπ δηελεξγεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ˙ 

   

  (β)  λα δηαζέηεη αμηφπηζηεο δηνηθεηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ˙ απηνί 

νη κεραληζκνί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηάξζξσζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή˙ 

   

  (γ)  λα ζεζπίδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα 
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εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνί ηνπ θαη νπνηαδήπνηε θπζηθά 

πξφζσπα, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ θαη ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

απεπζείαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, 

δηαζέηνπλ θαηάιιειεο γλψζεηο θαη πείξα σο πξνο ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη˙ 

   

  (δ)  λα ζεζπίδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη φηη ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ζεκαληηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ δελ αλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν πνπ 

βιάπηεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα 

επνπηεχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα Νφκν θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 537/2014.˙ 

   

  (ε)  λα ζεζπίδεη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ψζηε λα πξνιακβάλεη, λα 

εληνπίδεη, λα εμαιείθεη ή λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα γλσζηνπνηεί 

νπνηεζδήπνηε απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ φπσο 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 58, 59 θαη 60˙ 

   

  (ζη)  λα ζεζπίδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηελέξγεηα ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, ηελ θαηεχζπλζε, ηελ 

επνπηεία θαη ηελ επηζθφπεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ θαθέινπ ειέγρνπ 

φπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (8) ηνπ άξζξνπ 64˙ 
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  (δ)  λα θαζνξίδεη εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ∙ απηφ ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαιχπηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν (ζη)∙ ζηελ πεξίπησζε 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηελ επζχλε γηα ην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θέξεη ην πξφζσπν πνπ 

έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή∙ 

   

  (ε)  λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ζπζηήκαηα, πφξνπο θαη 

δηαδηθαζίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ 

νξζφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ˙ 

   

  (ζ)  λα ιακβάλεη επίζεο θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ ή κπνξεί λα έρνπλ 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ πνπ εθηειεί∙ 

   

  (η)  λα δηαζέηεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο απνδνρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο θεξδψλ, πνπ 

παξέρνπλ επαξθή θίλεηξα επηδφζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ∙ ζπγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ εζφδσλ 

πνπ ιακβάλεη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

ειεγρφκελε νληφηεηα δελ απνηειεί κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ απνδνρψλ νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ή είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ˙ 

   

  (ηα)  λα παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, ησλ εζσηεξηθψλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ 
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κέηξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα Νφκν, θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014 θαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε νπνησλδήπνηε ειιείςεσλ∙ ν λφκηκνο ειεγθηήο 

ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πξαγκαηνπνηεί ηδίσο εηήζηα 

αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ), θαη δηαηεξεί 

αξρείν κε ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο θαη 

νπνηνδήπνηε πξνηεηλφκελν κέηξν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

  

     (2) Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) 

θαηαγξάθνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

     (3) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη, θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, λα 

πξνβιέπεη ηε ρξήζε απινπζηεπκέλσλ θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ 

νξηζκνχ ηνπ φξνπ «ππνρξεσηηθφο έιεγρνο» ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 

2. 

  

     (4) Οπνηαδήπνηε αλάζεζε ζε ηξίηνπο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1), δελ επεξεάδεη ηελ 

επζχλε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ έλαληη 

ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

  

     (5) Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ιακβάλεη 

ππφςε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θαηά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνο εδάθην (1) απαηηήζεηο.  

  

     (6) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ζηελ ΑΓΔΔιΔπ φηη νη πνιηηηθέο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζην εδάθην (1) απαηηήζεηο είλαη νη θαηάιιειεο δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο 
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θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

Οξγάλσζε  

ηνπ έξγνπ. 

64.-(1) Όηαλ ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν, απηφ ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νξίδεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

θχξην εηαίξν ειέγρνπ. Σν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν παξέρεη ζηνλ θχξην 

εηαίξν ειέγρνπ επαξθείο πφξνπο θαη πξνζσπηθφ κε ηελ επάξθεηα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά 

ηνλ δένληα ηξφπν. 

  

     (2) Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ε αλεμαξηεζία θαη ε 

επάξθεηα απνηεινχλ ηα θχξηα θξηηήξηα φηαλ ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

επηιέγεη ηνλ θχξην εηαίξν ειέγρνπ πνπ ζα νξηζηεί. 

  

     (3) Ο θχξηνο εηαίξνο ειέγρνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηελέξγεηα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

  

     (4) Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ν λφκηκνο ειεγθηήο 

αθηεξψλεη επαξθή ρξφλν ζηελ εξγαζία θαη θαηαλέκεη επαξθείο πφξνπο 

πνπ ηνλ δηεπθνιχλνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεη δεφλησο ηα θαζήθνληά ηνπ. 

  

     (5) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα 

δηαηεξεί αξρείν κε ηηο ελδερφκελεο παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, ηηο νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο ησλ παξαβηάζεσλ απηψλ, ησλ 

κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα 

απνθπγή ησλ παξαβηάζεσλ. Δπίζεο, θάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη θάζε 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα θαηαξηίδεη εηήζηα έθζεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επηζθφπεζε ηπρφλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη 

θνηλνπνηνχλ ηελ έθζεζε εζσηεξηθά. 

  

     (6) ε πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν απεπζχλεηαη ζε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ παξνρή 
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ζπκβνπιψλ, νθείιεη λα θαηαγξάθεη ζε ζρεηηθφ αξρείν ην αίηεκα θαη ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ έιαβε απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο. 

  

     (7) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα 

δηαηεξεί κεηξψν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ ηνπ. Απηφ ην 

κεηξψν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δεδνκέλα γηα θάζε πειάηε 

πνπ ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθφ έιεγρν: 

  

  (α)  ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή έδξα˙ 

   

  (β)  ζηελ πεξίπησζε λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηα νλφκαηα 

ηνπ ή ησλ θχξησλ εηαίξσλ ειέγρνπ· 

   

  (γ)  ηηο ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη 

ηηο ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ζε 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ρξήζε. 

   

     (8) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα 

θαηαξηίδεη θάθειν ειέγρνπ γηα θάζε ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη λα 

θαηαγξάθεη ηνπιάρηζηνλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, κε ηα Άξζξα 6 έσο 8 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

  

     (9) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δηαηεξεί 

ηπρφλ άιια ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, θαηά πεξίπησζε, ζηα Άξζξα 10 θαη 11 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηνλ παξφληα Νφκν θαη άιιεο ηζρχνπζεο λνκηθέο 

απαηηήζεηο. 

  

     (10) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη θάζε λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη 

λα θιείλεη ηνλ θάθειν ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ εληφο εμήληα εκεξψλ 



83 
 

 

ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ζην Άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

  

     (11) Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν νθείιεη λα 

ηεξεί αξρείν νπνησλδήπνηε θαηαγγειηψλ ππνβιήζεθαλ γξαπηψο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ. 

  

     (12)  Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα νξίδεη απινπζηεπκέλεο απαηηήζεηο ζε 

φ,ηη αθνξά ηα εδάθηα (5), (6) θαη (11), γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ 

«ππνρξεσηηθφο έιεγρνο» ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2. 

  

Ακνηβή ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή. 

65.  Η ακνηβή γηα ππεξεζίεο απφ λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν - 

   

  (α)  δελ δχλαηαη λα επεξεάδεηαη νχηε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε 

νληφηεηα˙ θαη 

   

  (β)  δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο αίξεζε. 

  

Αληηθείκελν ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ. 

66.  Υσξίο επεξεαζκφ ησλ απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 69 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ζηα Άξζξα 10 θαη 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014, ην 

αληηθείκελν ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ δελ πεξηιακβάλεη εγγπήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή ηελ 

απνδνηηθφηεηα ή απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ην δηαρεηξηζηηθφ ή 

δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη ρεηξηζηεί ή ζα ρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηεο 

νληφηεηαο. 
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ΜΔΡΟ XI 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 

  

Πξφηππα ειέγρνπ. 

 

 67.-(1) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία δηελεξγνχλ 

ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα πνπ 

πηνζεηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ην Άξζξν 26, παξάγξαθνο 1, ηεο 

Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ.  

  

     (2) Δθφζνλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ έρεη πηνζεηήζεη δηεζλέο 

ειεγθηηθφ πξφηππν πνπ λα θαιχπηεη ην ίδην αληηθείκελν, εθαξκφδνληαη 

απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ηα ειεγθηηθά 

πξφηππα ηα νπνία εθάξκνδαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. 

  

     (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), «δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα» 

ζεκαίλεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ), ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο 1 θαη άιια ζρεηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) κέζσ ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (IAASB), εθφζνλ έρνπλ ζπλάθεηα 

κε ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν. 

  

     (4) Καηά ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηαηξηψλ κηθξνχ κεγέζνπο, ε 

εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (1) 

θαη (2) είλαη αλάινγε πξνο ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ.  Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα 

ιακβάλεη κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ εηαηξεηψλ 

απηψλ. 

  

Τπνρξεσηηθνί 

έιεγρνη 

ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

68.-(1) Κάζε ειεγθηήο νκίινπ, θαηά ηνλ  ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νκίινπ επηρεηξήζεσλ - 
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  (α)  θέξεη, αλαθνξηθά κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξεηαη άξζξν 69 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζην Άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014 θαη, ελδερνκέλσο, γηα ηελ πξφζζεηε έθζεζε πξνο 

ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014∙  

   

  (β)  νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ ηπρφλ 

ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο ή λφκηκνη ειεγθηέο θαη ειεγθηηθέο 

νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο ή λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηνπ νκίινπ θαη θαηαγξάθεη ην είδνο, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηηέιεζαλ 

νη ελ ιφγσ ειεγθηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, θαηά 

πεξίπησζε, ηεο αλαζθφπεζεο απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ νκίινπ 

ζρεηηθψλ ηκεκάησλ ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζαλ νη ελ ιφγσ ειεγθηέο˙ 

   

  (γ)  νθείιεη λα  πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

πνπ επηηέιεζαλ ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο ή λφκηκνη ειεγθηέο 

θαη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο ή λφκηκα ειεγθηηθά 

γξαθεία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηνπ νκίινπ θαη 

θαηαγξάθεη ηελ αλαζθφπεζε. 

   

     (2) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ δηαηεξεί ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ 

επηηξέπνπλ ζηελ ΑΓΔΔιΔπ λα πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ειεγθηή ηνπ νκίινπ. 

  

      (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), ν 

ειεγθηήο ηνπ νκίινπ δεηεί ηε ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ, ησλ ειεγθηψλ ηξίηεο ρψξαο, ησλ ειεγθηηθψλ νληνηήησλ ηξίηεο 

ρψξαο ή ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, γηα ηε δηαβίβαζε ησλ 

ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο πξνυπφζεζε γηα λα 
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κπνξεί ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ λα βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία ησλ ελ ιφγσ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ, ησλ ειεγθηψλ ηξίηεο ρψξαο, ησλ ειεγθηηθψλ 

νληνηήησλ ηξίηεο ρψξαο ή λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

  

      (4) Όηαλ ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1), ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα θαη 

ελεκεξψλεη ηελ ΑΓΔΔιΔπ. 

  

      (5) Σα αλαθεξφκελα ζην εδάθην (4) κέηξα θαηά πεξίπησζε 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 

ζηε ζπλαθή ζπγαηξηθή εηαηξεία, είηε άκεζα είηε κε αλάζεζε ησλ ελ ιφγσ 

εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο. 

  

      (6) ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ ππφθεηηαη ζε 

επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ή ζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο 

νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, 

θαζηζηά δηαζέζηκε ζηελ αξκφδηα αξρή ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα 

πνπ δηαηεξεί φζνλ αθνξά ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ έρνπλ εθηειέζεη νη 

αληίζηνηρνη λφκηκνη ειεγθηέο, ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο, λφκηκα ειεγθηηθά 

γξαθεία ή ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ εξγαζίαο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ νκίινπ. 

  

     (7) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειείηαη απφ 

ηπρφλ λφκηκνπο ειεγθηέο ή λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ νκίινπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 28. 

  

      (8) Δάλ κεηξηθή ή ζπγαηξηθή εηαηξεία νκίινπ επηρεηξήζεσλ ειέγρεηαη 

απφ ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο ή ειεγθηηθή νληφηεηα, ε ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα 

δεηεί ζπκπιεξσκαηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο 

πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηπρφλ ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο ή ειεγθηηθή νληφηεηα 

ηξίηεο ρψξαο, απφ ηηο ζρεηηθέο αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ησλ 
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ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29. 

  

      (9) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (8), εάλ κεηξηθή ή ζπγαηξηθή 

εηαηξεία νκίινπ επηρεηξήζεσλ ειέγρεηαη απφ ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο ή 

ειεγθηηθή νληφηεηα ηξίηεο ρψξαο πνπ δελ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 29, ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ 

είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηελ θαηάιιειε 

παξάδνζε ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο πνπ 

επηηειέζηεθε απφ απηφ ηνλ ειεγθηή ηξίηεο ρψξαο ή ηελ ειεγθηηθή 

νληφηεηα ηξίηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ εξγαζίαο 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νκίινπ. 

  

     (10) Γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ παξάδνζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην 

(9), ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ δηαηεξεί αληίγξαθα απηψλ ησλ απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ ή, ελαιιαθηηθά, ζπκθσλεί κε ηνπο ειεγθηέο ηξίηεο ρψξαο ή ηηο 

ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίηεο ρψξαο φηη πξφθεηηαη λα έρεη επηηξεπφκελε 

θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα απηά θαηφπηλ αηηήζεσο, ή 

ιακβάλεη νπνηνδήπνηε άιιν ελδεδεηγκέλν κέηξν. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβηβαζζνχλ, γηα 

λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, απφ κηα ηξίηε ρψξα ζηνλ ειεγθηή ηνπ νκίινπ, 

ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ δηαηεξεί ν ειεγθηήο ηνπ νκίινπ 

πεξηιακβάλνπλ απφδεημε φηη απηφο πξνέβε ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ 

ειέγρνπ θαη, ζε πεξίπησζε εκπνδίσλ πέξαλ ησλ λνκηθψλ βάζεη ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ελ ιφγσ ηξίηεο ρψξαο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε απηψλ ησλ εκπνδίσλ. 

  

Έθζεζε ειέγρνπ. 69.-(1) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε έθζεζε 

ειέγρνπ απεπζπλφκελε ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα. Η έθζεζε 

θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ή (2) ηνπ άξζξνπ 67. 

  

     (2) Η έθζεζε ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) θαηαξηίδεηαη 
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γξαπηψο θαη ζε απηήλ - 

   

  (α)(i) πξνζδηνξίδεηαη ε νληφηεηα ηεο νπνίαο νη εηήζηεο ή 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, θαη 

(ii) πξνζδηνξίδνληαη νη εηήζηεο ή ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ε εκεξνκελία θαη ε πεξίνδνο πνπ 

θαιχπηνπλ, θαη 

(iii) πξνζδηνξίδεηαη ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ∙ 

   

  (β)  πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ, κε αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε ν 

ππνρξεσηηθφο έιεγρνο· 

   

  (γ)  πεξηιακβάλεηαη ειεγθηηθή γλψκε, ε νπνία δηαηππψλεηαη 

σο γλψκε ρσξίο επηθχιαμε, γλψκε ππφ επηθχιαμε ή 

αληίζεηε γλψκε, θαη ζηελ νπνία νη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα 

λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηε 

γλψκε ηνπο - 

   

   (i) γηα ην θαηά πφζνλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξέρνπλ αιεζηλή θαη δίθαηα εηθφλα 

ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη 

(ii) θαηά πεξίπησζε, εάλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπλάδνπλ κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο: 

   

    Ννείηαη φηη, εάλ νη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα λφκηκα 

ειεγθηηθά γξαθεία  αδπλαηνχλ λα εθθέξνπλ ειεγθηηθή 

γλψκε, ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεηαη άξλεζε 

γλψκεο· 



89 
 

 

   

  (δ)  αλαθέξνληαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα ζηα νπνία νη 

λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία εθηζηνχλ 

ηελ πξνζνρή ππνγξακκίδνληάο ηα ρσξίο λα δηαηππψλνπλ 

γλψκε ππφ επηθχιαμε˙ 

   

  (ε)  πεξηιακβάλεηαη γλψκε θαη δήισζε, ακθφηεξεο ησλ 

νπνίσλ βαζίδνληαη ζην έξγν πνπ επηβιήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 152Α ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ 

σο δηνξζψζεθε∙ 

   

  (ζη)  πεξηιακβάλεηαη δήισζε γηα νπνηαδήπνηε νπζηψδε 

αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο λα ζπλερίζεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο˙ 

   

  (δ)  αλαθέξεηαη ε έδξα ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

  

     (3) Όηαλ ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο δηελεξγήζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο/α 

ηνπ ελφο λφκηκνπο ειεγθηέο ή λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία, νη λφκηκνη 

ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ζπκθσλνχλ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη ππνβάιινπλ θνηλή έθζεζε 

θαη γλψκε.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, θάζε λφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν ππνβάιιεη ηε γλψκε ηνπ ζε ρσξηζηή παξάγξαθν ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ θαη αηηηνινγεί ηε δηαθσλία ηνπ. 

  

     (4) Η έθζεζε ειέγρνπ θέξεη εκεξνκελία θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή.  Δάλ ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν, ε έθζεζε ειέγρνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπιάρηζηνλ 

ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.  Όηαλ πεξηζζφηεξνη/α ηνπ 
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ελφο λφκηκνη ειεγθηέο ή λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ πξνζιεθζεί 

ηαπηνρξφλσο, ε έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο λφκηκνπο 

ειεγθηέο ή ηνπιάρηζηνλ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ έιεγρν εθ κέξνπο θάζε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο, θαη αθνχ ππνβιεζεί απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή/λφκηκνπο 

ειεγθηέο ζρεηηθφ αίηεκα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ εγθξίλεη 

ηε κε γλσζηνπνίεζε ζην θνηλφ ηεο ππνγξαθήο ή ησλ ππνγξαθψλ 

απηψλ, εθφζνλ ε γλσζηνπνίεζε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε θαη 

ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ∙ ην πξναλαθεξφκελν αίηεκα γλσζηνπνηεί ζηελ ΑΓΔΔιΔπ ηα 

νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

  

     (5) Η έθζεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 

γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εδαθίσλ (1) έσο (4).  Καηά ηε δηαηχπσζε γλψκεο 

ζρεηηθά κε ηελ αληηζηνηρία ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (2), ν 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν εμεηάδεη ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε 

δηαρείξηζεο.  ε πεξίπησζε πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο επηζπλάπηνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη εθζέζεηο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

  

     (6) Η έθζεζε ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ δηαβάδεηαη ελψπηνλ ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο ζε γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί 

δηαθνξεηηθά απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαη ε έθζεζε είλαη αλνηθηή γηα 

επηζεψξεζε απφ νπνηνδήπνηε κέινο. 

  

  

  

  

 



91 
 

 

ΜΔΡΟ XII 

ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

  

πζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. 

70.-(1) Όινη νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη φια ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία ηεο 

Γεκνθξαηίαο ππφθεηληαη ζε ζχζηεκα επηζεψξεζεο δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ πιεξνί ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα θξηηήξηα - 

  

  (α)  είλαη νξγαλσκέλν ψζηε λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηνπο 

επηζεσξνχκελνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη λφκηκα ειεγθηηθά 

γξαθεία θαη ππφθεηηαη ζε δεκφζηα επνπηεία˙ 

   

  (β)  ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ είλαη εμαζθαιηζκέλε θαη δελ δχλαηαη 

λα επεξεαζηεί κε αζέκηην ηξφπν απφ λφκηκνπο ειεγθηέο ή 

λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία· 

   

  (γ)  δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο· 

   

  (δ)  ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηηο επηζεσξήζεηο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ έρνπλ θαηάιιειε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πείξα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη εηδηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηζεψξεζεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο· 

   

  (ε)  έρεη εθαξκνζηεί, γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία 

έρεη αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή επηζεψξεζεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, αληηθεηκεληθή 

δηαδηθαζία πνπ λα απνβιέπεη ζηελ απνθπγή θάζε 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

θαη ηνπ επηζεσξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ· 

   

  (ζη)  ε επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, 

βαζίδεηαη ζε θαηάιιειν έιεγρν επηιεγκέλσλ θαθέισλ 



92 
 

 

ειέγρνπ, πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα 

εθαξκνζηέα πξφηππα ειέγρνπ θαη ηηο απαηηήζεηο 

αλεμαξηεζίαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δαπαλεζέλησλ πφξσλ, ησλ ακνηβψλ πνπ θαηειήθζεζαλ θαη 

ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ· 

   

  (δ)  γηα ηελ επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ  

ζπληάζζεηαη έθζεζε κε ηα θπξηφηεξα επξήκαηα, 

ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο ηεο επηζεψξεζεο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο˙ 

   

  (ε)  ε επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, 

ιακβάλεη ρψξα βάζεη αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη, ζηελ 

πεξίπησζε λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 

πνπ δηελεξγεί ππνρξεσηηθφ έιεγρν, ηνπιάρηζηνλ αλά έμη έηε˙ 

   

  (ζ)  ν λφκηκνο ειεγθηήο θαη ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πινπνηεί ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

δηαηππψλνληαη θαηά ηελ επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ˙ 

   

  (η)  νη επηζεσξήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη 

ελδεδεηγκέλεο θαη αλαινγηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θιίκαθα θαη 

ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ηεο δηάζηαζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηζεσξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή˙ 

   

  (ηα)  ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε˙ 

   

     (2) Η επηζεψξεζε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πνπ δελ δηελεξγνχλ 
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ππνρξεσηηθφ έιεγρν ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ιακβάλεη 

ρψξα βάζεη αλαιχζεσο θηλδχλνπ ηνπιάρηζην αλά έμη (6) έηε. 

  

     (3) Δάλ δελ εθαξκνζηνχλ νη ζπζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (ζ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ππφθεηληαη, εθφζνλ ελδείθλπηαη, 

ζε πεηζαξρηθά κέηξα ή θπξψζεηο θαηά ην Μέξνο XVI. 

  

     (4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (η) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηηο επηζεσξήζεηο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ ή 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

ην γεγνλφο φηη ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 

είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν αλαινγηθφ πξνο 

ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο. 

  

ΜΔΡΟ ΥIII 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΟΝΣΟΣΗΣΔ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ 

  

Ακνηβέο ειέγρνπ 

γηα ηε δηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ ζε 

νληφηεηεο 

δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

71. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΔιΔπ, δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζεο 

λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, θαη’ εμαίξεζε, λα 

επηηξέπεη ζε απηφλ ην λφκηκν ειεγθηή ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν λα 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 2, πξψην 

εδάθην, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 φζνλ αθνξά ηελ 

ειεγρφκελε νληφηεηα, γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν  

νηθνλνκηθά έηε. 

  

Παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ 

λφκηκν ειεγθηή ή 

λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν πνπ 

δηελεξγεί 

72.  Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην, 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014, επηηξέπεηαη ε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 5, παξάγξαθνο 1, δεχηεξν 

εδάθην, ζηνηρείν α) ζεκείν i) θαη ζεκεία iv) έσο vii) θαη ζηνηρείν ζη) απηνχ 

ηνπ Καλνληζκνχ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ζε 

νληφηεηα 

δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

  

  (α)  δελ έρνπλ άκεζε επίπησζε ή έρνπλ επνπζηψδε επίπησζε, 

μερσξηζηά ή ζπλνιηθά ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο˙ 

   

  (β)  ε εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεθκεξηψλεηαη θαη εμεγείηαη ιεπηνκεξψο ζηελ 

επηπξφζζεηε έθζεζε πξνο ηελ επηηξνπή ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 11 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ˙  

   

  (γ)  νη αξρέο ηεο αλεμαξηεζίαο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

Μέξνο Υ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηεξνχληαη απφ ηνλ λφκηκν 

ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν. 

  

Αλαθνξά ζηελ 

ΑΓΔΔιΔπ 

ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ 

νληφηεηεο 

δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

73.  Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, έλαληη 

απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 12, παξάγξαθνο 1, ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 537/2014, απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο. 

  

Σήξεζε αξρείσλ. 

 

74.  Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη ηα 

λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία λα ηεξνχλ ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο, 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 15, πξψην εδάθην, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014, γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. 
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Γηάξθεηα ηεο 

ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο ζε 

νληφηεηα 

δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

75.-(1) Καηά παξέθθιηζε απφ ην Άξζξν 17, παξάγξαθνο 1, ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 537/2014, ε κέγηζηε δηάξθεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

Άξζξν 17, παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην, απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ 

κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη κέγηζηε δηάξθεηα - 

  
  (α)  είθνζη εηψλ, ζηελ πεξίπησζε δηελέξγεηαο δεκφζηαο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ 

έιεγρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16, παξάγξαθνη 2 έσο 5, 

απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ θαη αξρίδεη λα ηζρχεη κε ηε ιήμε ηεο 

κέγηζηεο δηάξθεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 17, 

παξάγξαθνο 1, δεχηεξν εδάθην, απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ˙ ή  

   

  (β)  είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ, φηαλ, κεηά ηε ιήμε ηεο κέγηζηεο 

δηάξθεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 17, παξάγξαθνο 1, 

δεχηεξν εδάθην, απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο λφκηκνη ειεγθηέο ή 

λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία, ππφ ηνλ φξν φηη ν ππνρξεσηηθφο 

έιεγρνο θαηαιήγεη ζηελ ππνβνιή ηεο θνηλήο έθζεζεο 

ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 69 ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ. 

  

     (2) Σν εδάθην (1) εθαξκφδεηαη ηεξνπκέλνπ ηνπ Άξζξνπ 17, 

παξάγξαθνο 5, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014. 

  

ΜΔΡΟ ΥΙV 

ΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  

Ή ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

  

Γηνξηζκφο ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή  

ή ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ. 

76.-(1) Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν  δηνξίδνληαη -  
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  (α) απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή κειψλ ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ή 

   

  (β) ζε πεξίπησζε πνπ ε ειεγρφκελε νληφηεηα είλαη 

ζπλεηαηξηζκφο, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νκφξξπζκσλ 

ζπλεηαίξσλ, ή 

   

  (γ) ζε πεξίπησζε πνπ ε ειεγρφκελε νληφηεηα είλαη νληφηεηα 

πνπ δε δηαζέηεη κεηφρνπο ή κέιε, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηέηνηνπ άιινπ νξγάλνπ, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην λφκν πνπ δηέπεη ηε ζχζηαζε ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

  

     (2) Καλέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο δελ 

δχλαηαη λα δηνξηζηεί σο λφκηκνο ειεγθηήο: 

  

  (α)  αμησκαηνχρνο, κέηνρνο ή ππάιιεινο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο˙ 

   

  (β)  πξφζσπν ην νπνίν ππήξμε αμησκαηνχρνο ή ππάιιεινο ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ελ ιφγσ 

νληφηεηαο ζα εηχγραλαλ ειέγρνπ απφ ην ελ ιφγσ 

πξφζσπν, εάλ δηνξηδφηαλ σο ειεγθηήο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο˙ 

   

  (γ)  γνλέαο, ζχδπγνο, αδειθφο, αδειθή ή ηέθλν αμησκαηνχρνπ  

ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο˙ 

   

  (δ)  ζπλέηαηξνο ή εξγνδνηνχκελνο αμησκαηνχρνπ ή ππαιιήινπ 

ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο˙ 

   

  (ε)  πξφζσπν ην νπνίν δελ δχλαηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

εδαθίνπ λα δηνξηζηεί σο ειεγθηήο ζπγαηξηθήο ή κεηξηθήο 
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επηρείξεζεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή ζπγαηξηθήο ηεο 

κεηξηθήο επηρείξεζεο ηεο ελ ιφγσ νληφηεηαο. 

   

     (3) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ξήηξα ε νπνία πεξηνξίδεη 

ηελ επηινγή απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή κειψλ ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ή θαηαιφγνπο λφκηκσλ ειεγθηψλ ή λφκηκσλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ ζε ζρέζε κε ην δηνξηζκφ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηινγήο 

ζπγθεθξηκέλνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ηεο ελ ιφγσ νληφηεηαο. 

Οπνηεζδήπνηε πθηζηάκελεο ξήηξεο σο αλσηέξσ είλαη άθπξεο. 

  

     (4) Σν παξφλ άξζξν πξέπεη λα δηαβάδεηαη καδί κε ην άξζξν 153 ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ σο δηνξζψζεθε.  

  

Παχζε θαη 

παξαίηεζε ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή  

θαη ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ. 

77.-(1) Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα 

παπζνχλ απφ ην ππεχζπλν γηα ην δηνξηζκφ ηνπο φξγαλν κφλν γηα 

βάζηκνπο ιφγνπο. Η δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ινγηζηηθνχο 

ρεηξηζκνχο ή κε ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο δελ απνηειεί βάζηκν ιφγν 

παχζεο. 

  

     (2) Η ειεγρφκελε νληφηεηα θαη ν λφκηκνο ειεγθηήο θαη ην λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ ΑΓΔΔιΔπ ζρεηηθά κε 

ηελ παχζε ή ηελ παξαίηεζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηελ 

αηηηνινγνχλ δεφλησο. 

  

     (3) ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ νληφηεηαο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο επηηξέπεηαη λα 

θαηαζέζεη αγσγή ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ απφιπζε ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ ή ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ βάζηκνη πξνο ηνχην ιφγνη: 
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  (α)  νη κέηνρνη νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζην 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ησλ κεηνρψλ˙ 

   

  (β)  ηα άιια φξγαλα ησλ ειεγρφκελσλ νληνηήησλ θαηά ην 

θππξηαθφ δίθαην˙ ή 

   

  (γ)  ε ΑΓΔΔιΔπ. 

  

     (4) Σν παξφλ άξζξν πξέπεη λα δηαβάδεηαη καδί κε ην άξζξν 154 ηνπ 

πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ σο δηνξζψζεθε.  

  

ΜΔΡΟ ΥV 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

Δπηηξνπή 

Διέγρνπ. 

78.-(1) Κάζε νληφηεηα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο νθείιεη λα δηαζέηεη 

επηηξνπή ειέγρνπ ε νπνία πξέπεη λα - 

  

  (α)  απνηειεί είηε αλεμάξηεηε επηηξνπή είηε επηηξνπή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο˙ θαη 

   

  (β)  απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ θαη/ή κέιε ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή/θαη κέιε δηνξηζκέλα απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ή, ζηελ 

πεξίπησζε νληνηήησλ ρσξίο κεηφρνπο, απφ ηζνδχλακν 

φξγαλν. 

   

     (2) Σνπιάρηζηνλ ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη επάξθεηα γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θαη/ ή ηνπ 

ειέγρνπ θαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηα κέιε ηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επάξθεηα γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

ειεγρφκελε νληφηεηα. 
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     (3) Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα.  

  

     (4) Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ πξέπεη λα δηνξίδεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο ή απφ ην επνπηηθφ φξγαλν ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο θαη 

νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα. 

  

     (5) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ή άιισλ κειψλ πνπ έρνπλ 

δηνξηζζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, ε επηηξνπή ειέγρνπ, κεηαμχ άιισλ - 

  

  (α)  ελεκεξψλεη ην δηνηθεηηθφ ή ην επνπηηθφ φξγαλν ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επεμεγεί πψο ζπλέβαιε ν 

ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πνηνο ήηαλ ν ξφινο 

ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία· 

   

  (β)  παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνβάιιεη ζπζηάζεηο ή πξνηάζεηο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηεο˙ 

   

  (γ)  παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο, φζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

νληφηεηαο απηήο· 

   

  (δ)  παξαθνινπζεί ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηδίσο ηελ 

απφδνζή ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηαδήπνηε πνξίζκαηα 
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θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ην Άξζξν 26, 

παξάγξαθνο 6, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014˙ 

   

  (ε)  αλαζθνπεί θαη παξαθνινπζεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ λφκηκσλ 

ειεγθηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαηά ηα άξζξα 58, 59, 

60, 63 θαη 64 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαζψο θαη ην Άξζξν 6 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 θαη ηδίσο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα θαηά ην Άξζξν 5 απηνχ ηνπ 

Καλνληζκνχ˙ 

   

  (ζη)  είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο λφκηκσλ 

ειεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη πξνηείλεη ηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία πνπ 

δηνξίδνληαη θαηά ην Άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014, εθηφο εάλ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 16, παξάγξαθνο 

8, απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ. 

   

ΜΔΡΟ ΥVI 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

  

Αξκνδηφηεηα 

Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

ΑΓΔΔιΔπ γηα 

δηεμαγσγή 

πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

79.  Η ΑΓΔΔιΔπ, γηα ηελ δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 ή/θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, δχλαηαη, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο 

θαηαγγειίαο είηε απηεπαγγέιησο, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, λα δηαηάζζεη ηελ δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε λφκηκν ειεγθηή ή/ θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν.  
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Παξάπνλα/ 

θαηαγγειίεο. 

80.-(1)  Όηαλ – 

  
  (α)  ζηαιεί γξαπηή θαη επψλπκε θαηαγγειία ή πιεξνθνξία ζην 

πκβνχιην, απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν, ζρεηηθά κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ή ζπκπεξηθνξά 

λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ή 

    

  (β)  ζηαιεί γξαπηή θαη επψλπκε θαηαγγειία ή πιεξνθνξία ζην 

πκβνχιην, απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν, πεξί ηνπ φηη λφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν είλαη αθαηάιιεινο/ν ή αλίθαλνο/ν, γηα ζπγθεθξηκέλν 

ιφγν, λα ζπλερίζεη λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ,  

    

 ν Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή ν εθάζηνηε αζθψλ 

θαζήθνληα Γηεπζπληή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ή θελήο 

ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή, ζέηεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ θαηαγγειία ή ηελ 

πιεξνθνξία ππφςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ. 

  

     (2)   Σα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία θαζνξίδνπλ θαηάιιειεο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ψζηε λα κπνξνχλ νη ππάιιεινί ηνπο λα αλαθέξνπλ πηζαλέο 

ή πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 εζσηεξηθά, κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαχινπ. 

  

     (3)    Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζρεηηθά ηφζν κε 

πξφζσπν πνπ αλαθέξεη πηζαλνινγνχκελεο ή πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο 

παξάηαζεο φζν θαη κε πξφζσπν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ππφλνηεο ή 

εηθάδεηαη φηη έρεη δηαπξάμεη παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή/θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014, πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο πνπ νξίδνληαη ζηνπο πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπο. 

  

     (4) Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ παξαπέκπεη θαη’ επζείαλ ηελ 
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θαηαγγειία ή ηελ πιεξνθνξία ζην πκβνχιην ην νπνίν -  

  

  (α) απνθαζίδεη θαηά πφζνλ δε ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ 

ηελ δηαδηθαζία δηφηη εθ πξψηεο φςεσο θξίλεη φηη, εάλ δηθάδεην 

απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν δελ ζα βξηζθφηαλ έλνρνο γηα νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ άξζξνπ 103 ή φηη δελ έρεη 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα θξίλεη θαηά πφζνλ ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ζα πξέπεη λα ηεζνχλ 

θάησ απφ πεηζαξρηθή έξεπλα, ή 

    

  (β) απνθαζίδεη λα δψζεη νδεγίεο ζην Γηεπζπληή, θαηά ην άξζξν 

82, γηα δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο έξεπλαο. 

   

      (5)  Σν πκβνχιην ζε θάζε πεξίπησζε δχλαηαη λα δίλεη νδεγίεο γηα 

ηελ δηεμαγσγή πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο πξηλ απνθαζίζεη θαηά πφζν έλα 

ζέκα ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα ζθνπνχο πεηζαξρηθήο 

έξεπλαο. 

   

 (β) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα ξπζκίδεη κε νδεγίεο ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θχζε 

ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 

  

Παξαπνκπή ζε 

πεηζαξρηθή 

έξεπλα. 

81.-(1) Νφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ππφθεηηαη ζε 

πεηζαξρηθή έξεπλα, θαηά ην παξφλ Μέξνο, κφλν εάλ, θαηά ηελ γλψκε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ – 

  

  (α)  ην ζέκα γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί πεηζαξρηθή 

έξεπλα εγείξεη ή πηζαλψο λα εγείξεη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζηελ Γεκνθξαηία˙ ή 

   

  (β)  ππάξρνπλ βάζηκνη ιφγνη ππνςίαο γηα παξάβαζε ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 

ή/θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 
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     (2)(α) Σν πκβνχιην, εμεηάδνληαο εάλ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο 

παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), ιακβάλεη νπσζδήπνηε ππφςε εάλ ην 

ζέκα εγείξεη ζνβαξή αλεζπρία ζην θνηλφ ή επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ θνηλνχ ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία˙ 

  

 (β) Πξφζζεηα κε ηα πην πάλσ, ην πκβνχιην πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ην ζέκα 

πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ έθηαζε, 

ηελ θιίκαθα θαη ηε βαξχηεηά ηνπ. 

  

     (3) Δμεηάδνληαο ην πκβνχιην εάλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1), πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη νπνησλδήπνηε θαλνληζκψλ εθδίδνληαη δπλάκεη 

απηνχ, θαζψο επίζεο ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

  

Πεηζαξρηθή 

έξεπλα. 

82.-(1)(α) Σν πκβνχιην, εάλ απνθαζίζεη φηη νη θαηαγγειίεο ή νη 

πιεξνθνξίεο είλαη ηέηνηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε 

θαηαδίθε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα 

νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 104, εμνπζηνδνηεί ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ λα εθδψζεη εηδνπνίεζε κε ηελ 

νπνία λα θαιεί ζε καξηπξηθή θαηάζεζε ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή/θαη ην 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, ην πξφζσπν πνπ έδσζε ηελ θαηαγγειία ή ηελ 

πιεξνθνξία, θαη θάζε πξφζσπν πνπ ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ζα θαλεί 

ρξήζηκε ή αλαγθαία ε ιήςε καξηπξηθήο θαηάζεζεο εθ κέξνπο ηνπ. 

  

 (β) Πξφζζεηα, ην πκβνχιην νξίδεη επηζεσξεηέο ή 

εκπεηξνγλψκνλεο ή εληεηαικέλνπο επηζεσξεηέο θαηά ην άξζξν 85, νη 

νπνίνπ ζα δηεμάγνπλ πεηζαξρηθή έξεπλα θαη νη νπνίνη έρνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 15 εμνπζίεο. 

  

Δηδνπνίεζε γηα 

θαηάζεζε 

καξηπξηθή. 

83.  Όηαλ ην πκβνχιην απνθαζίζεη θαηά ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ 

εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 82 – 
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  (α)  θαηαγξάθεηαη ν ζθνπφο ηεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο ζηελ 

εηδνπνίεζε πνπ εθδίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ θαη επηδίδεη ζηα πξφζσπα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 82˙ 

   

  (β)  ν ζθνπφο ηεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο πνπ ζηελ παξάγξαθν 

(α) αλαθέξεηαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ θαηαγγειία ή πιεξνθνξία αιιά 

δχλαληαη, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ ζέκαηα πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ρξήδνπλ ή δελ ρξήδνπλ πεηζαξρηθήο έξεπλαο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηέηνηα δπλαηφηεηα παξέρεηαη κε βάζε 

ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ελψπηφλ ηνπ ην 

πκβνχιην˙ 

   

  (γ)  ην πξφζσπν πνπ θαηαγγέιιεη ή δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

νθείιεη λα δψζεη ζην πκβνχιην ηα έγγξαθα θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη γηα ην ζέκα, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ηα θαηέρεη λφκηκα. 

  

Δπίδνζε 

Δηδνπνίεζεο. 

84.-(1) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, αθνχ ιάβεη απφ ην 

πκβνχιην φια ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

αθνξνχλ ηελ πεηζαξρηθή έξεπλα, πξνρσξεί ζηελ επίδνζε ηεο 

εηδνπνίεζεο πξνο ηα πξφζσπα πνπ θαινχληαη ζε καξηπξηθή θαηάζεζε, 

καδί κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πεηζαξρηθήο 

έξεπλαο. 

  

     (2) Η ζεηξά ιήςεο θαηαζέζεσλ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα 

ιεηηνπξγφ κε βάζε ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν 

ηξφπν. 

  

Παξαρψξεζε, 

απφ ην πκβνχιην, 

85.-(1) Σν πκβνχιην νξίδεη θαη παξαρσξεί ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ επηζεσξεηέο ή/θαη εκπεηξνγλψκνλεο ή/θαη 
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επηζεσξεηψλ/ 

εκπεηξνγλσκφλσλ

/εληεηαικέλσλ 

επηζεσξεηψλ  

γηα δηεμαγσγή 

πεηζαξρηθήο 

έξεπλαο ή 

πξνθαηαξθηηθήο 

έξεπλαο. 

εληεηαικέλνπο επηζεσξεηέο πνπ έρνπλ ζρεηηθή κε ην εξεπλψκελν ζέκα 

εκπεηξνγλσκνζχλε, ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο δπλαηφλ λα απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ή 

πεηζαξρηθήο έξεπλαο ήζειε δηαηαρζεί απφ ην πκβνχιην θαη ηεο 

ζπλεπαγφκελεο κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο 

ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

  
     (2) Όζν αθνξά ηνπο εληεηαικέλνπο επηζεσξεηέο θαη ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο, ην πκβνχιην δχλαηαη λα εμεηδηθεχεη ηα αλαγθαία 

πξνζφληα θαη ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο ηνπο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη απνδεκίσζήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5) ηνπ άξζξνπ 14. 

  

      Οη εληεηαικέλνη επηζεσξεηέο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ ζην πκβνχιην, πξηλ ηελ έλαξμε έθαζηεο έξεπλαο πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη, ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (4) θαη 

(5) ηνπ άξζξνπ 14. 

  

Γπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο  

ηνπ ζθνπνχ ηεο 

έξεπλαο. 

86.  Δάλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο, απνθαιπθζνχλ 

γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά ή πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνχλ 

πεξαηηέξσ έξεπλα ε νπνία είλαη εθηφο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηεμαγφκελεο 

πεηζαξρηθήο έξεπλαο, ηφηε - 

   

  (α)  ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα απηή 

εηνηκάδεη ζρεηηθή έθζεζε θαη ηελ δηαβηβάδεη κέζσ ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ζην πκβνχιην∙ 

   

  (β)  ην πκβνχιην δχλαηαη, αθνχ κειεηήζεη ηελ έθζεζε θαη 

αθνχζεη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ηνλ εξεπλψληα ιεηηνπξγφ, 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηα λέα 

γεγνλφηα, πεξηζηαηηθά, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ 

απνθαιχθζεθαλ θαη πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηνλ θαηαγγέιινληα 
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θαη ηνλ θαηαγγειιφκελν. 

   

  (γ)  εάλ κε έθζεζε ηνπ εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ θαη κε αλάινγε σο 

πξνο ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) δηαδηθαζία δηαπηζησζεί φηη 

ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, ην 

πκβνχιην πεξηνξίδεη αλάινγα ηελ πεηζαξρηθή έξεπλα. 

  

Γπλαηφηεηα 

επέθηαζεο 

πεηζαξρηθήο 

έξεπλαο θαη ζε 

άιινπο λφκηκνπο 

ειεγθηέο ή λφκηκα 

ειεγθηηθά γξαθεία. 

87.  Δάλ, θαηά ηελ πνξεία ηεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο κε βάζε ηελ ζρεηηθή 

έθζεζε ηνπ εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ, θαλεί ζην πκβνχιην φηη ν ζθνπφο 

ηεο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί κε επέθηαζή ηεο, κε ζπκπεξίιεςε ζηνπο 

θαηαγγειιφκελνπο θαη άιινπ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, ηφηε, κε βάζε ηα γεγνλφηα θαη ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ πνπ θαηαηίζεηαη ζην πκβνχιην απφ 

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, ην πκβνχιην δχλαηαη κε 

απφθαζε ηνπ λα επεθηείλεη σο αλσηέξσ ηελ έξεπλα. 

  

Γηαδηθαζία ιήςεο 

καξηπξηθψλ 

θαηαζέζεσλ. 

88.-(1) Η πεηζαξρηθή έξεπλα δηεμάγεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα ιεηηνπξγφ 

θαη ζπκπιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

εληνιήο γηα έξεπλα, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη ηξηάληα κέξεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ην πκβνχιην κεηά απφ αίηεκα ηνπ εξεπλψληα 

ιεηηνπξγνχ αλ παξαζηεί αλάγθε. 

  

     (2) Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο πεηζαξρηθήο έξεπλαο, εθαξκφδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα αθφινπζα εδάθηα. 

  

      (3) Αλαθνξηθά κε ηελ ιήςε εγγξάθσλ, βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, ή 

αληηγξάθσλ ηνπο, θαηά ηελ  παξάγξαθν (α) ηνπ άξζξνπ 15, ν εξεπλψλ 

ιεηηνπξγφο ζπληάζζεη ζε δχν αληίγξαθα ζρεηηθή έθζεζε, ηα νπνία 

ππνγξάθνληαη ηφζν απφ ηνλ ίδην φζν θαη απφ ην εξεπλψκελν πξφζσπν, 

ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζε πεξίπησζε λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, θαη έθαζηνο εθ ησλ ππνγξαθφλησλ δηαηεξεί έλα αληίγξαθν. 

   

    (4)    Η έθζεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ζαθή πεξηγξαθή ησλ 

ιεθζέλησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ αηηηνινγία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ιήςεο, ηνλ 
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ρξφλν θαη ηφπν ηεο ιήςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαηαγγειιφκελνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ελεξγνχληα ηελ θαηάζρεζε ιεηηνπξγνχ θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηαγγειιφκελνπ πξνζψπνπ, ή ηνπ λφκηκνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: 

   

  Ννείηαη φηη ν ηχπνο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 

ε ελ ιφγσ έθζεζε δχλαληαη λα θαζνξηζηνχλ ζε έληππν πνπ εθδίδεη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ ην πκβνχιην. 

   

      (5) ε πεξίπησζε πνπ θαηαγγειιφκελν πξφζσπν, ή λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ έθζεζε 

θαηά ην εδάθην (3), ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο επηδίδεη ζην πξφζσπν απηφ 

κε επηδφηε δηπινζπζηεκέλν αληίγξαθν απηήο ηεο έθζεζεο εληφο 

δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο έθζεζεο. 

   

      (6) ε πεξίπησζε θαηάζρεζεο εγγξάθσλ, ην εξεπλψκελν πξφζσπν 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη αληίγξαθά ηνπο απφ ηελ ΑΓΔΔιΔπ. 

   

      (7)(α)  Η ιήςε καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα 

ηεο ΑΓΔΔιΔπ εθηφο εάλ νη πεξηζηάζεηο απαηηνχλ ηελ ιήςε ησλ 

θαηαζέζεσλ απηψλ ζε άιιν ρψξν. 

  

 (β) Σν πξφζσπν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη θιεηεχεηαη 

εγγξάθσο ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα θαη ε θιήζε εηνηκάδεηαη απφ ηνλ 

εξεπλψληα ιεηηνπξγφ θαη ππνγξάθεηαη απφ απηφλ. 

  

 (γ)  Η θιήζε πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππφζεζεο γηα ηελ 

νπνία  πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ν κάξηπξαο θαη θάλεη αλαθνξά ηεο αξρήο 

ε νπνία ηνλ θαιεί θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν θαιείηαη. 

  

 (δ)  Η θιήζε επηδίδεηαη κε επηδφηε ζην πξφζσπν πνπ θαιείηαη λα 

θαηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ θιήζεː 
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  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ θαιείηαη λα 

θαηαζέζεη έρεη ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπ ζηελ Γεκνθξαηία αιιά εθηφο 

ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο, ε επίδνζε πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 

πέληε εξγάζηκεο κέξεο λσξίηεξα απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη, εάλ 

ε θαηνηθία ή ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ, ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία: 

  

 (ε) Ο εξεπλψλ ιεηηνπξγφο ιακβάλεη ηελ θαηάζεζε γξαπηά θαη ν 

κάξηπξαο θαιείηαη, πξηλ θαηαζέζεη, λα δειψζεη ην φλνκα θαη ην 

επψλπκφ ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ, ηνλ 

ηφπν γέλλεζήο ηνπ θαη ηεο θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ειηθία ηνπ. 

  

 (ζη) ην έγγξαθν ηεο θαηάζεζεο, ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο νθείιεη 

λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζεζεο, ηελ ψξα θαηά 

ηελ νπνία άξρηζε θαη ηειείσζε ε θαηάζεζε, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ 

εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ πνπ έιαβε θαη θαηέγξαςε ηελ θαηάζεζε θαη ην 

φλνκα ηνπ κάξηπξα, θαζψο επίζεο αθξηβή θαηαγξαθή φζσλ 

θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ κάξηπξα. 

  

 (δ) Η γξαπηή θαηάζεζε δηαβάδεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα ιεηηνπξγφ 

θαη ηνλ κάξηπξα θαη ππνγξάθεηαη απφ απηνχο.  ε πεξίπησζε πνπ ν 

κάξηπξαο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ θαηάζεζή ηνπ, ν εξεπλψλ 

ιεηηνπξγφο θαιεί κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ 

ζηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ ν κάξηπξαο επαλαιακβάλεη ηελ άξλεζή ηνπ 

απηή θαη ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο θαηαγξάθεη ην γεγνλφο απηφ ζην 

έγγξαθν ηεο θαηάζεζεο θαη ην βεβαηψλεη ην σο άλσ κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ην νπνίν ππνγξάθεη ηελ 

βεβαίσζε ηνπ απηή θαη δειψλεη ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ. 

  

 (ε) Η έγγξαθε θαηάζεζε είλαη άθπξε εάλ δελ -  

   

  (i) θαηαγξαθεί ε εκεξνκελία ιήςεο ηεο, εθηφο εάλ ε 
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εκεξνκελία απηή πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο θαηάζεζεο απηήο ή απφ άιια έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζεζε απηή, θαη  

(ii) εάλ δελ αλαγξαθνχλ ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη αξηζκνί 

ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαη εάλ δελ 

ππέγξαςαλ ηα πξφζσπα πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ φιε 

δηαδηθαζία φπσο αλσηέξσ αλαθέξεηαη. 

  

 (ζ) Η έγγξαθε θαηάζεζε απνηειεί απφδεημε γηα φζα έρεη 

θαηαζέζεη ν κάξηπξαο. 

  

 (η) Αληίγξαθν ηεο θαηάζεζεο δίλεηαη ζηνλ κάξηπξα θαη ην 

πξσηφηππν θαηαηίζεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα ιεηηνπξγφ ζηνλ θάθειν ηεο 

ππφζεζεο. 

  

 (ηα) ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα ιεηηνπξγφ 

αλαγθαία ε ζπλδξνκή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνλνείηαη ζην παξφλ έγγξαθν 

(7), επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο κέινπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ γηα ην ζθνπφ απηφː 

   

  Ννείηαη φηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη γηα ην 

κέινο απηφ φια φζα απαηηνχληαη, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ σο 

άλσ αλαθεξνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο θαη γηα ηνλ 

εξεπλψληα ιεηηνπξγφ. 

  

 (ηβ)  Γηαπξάηηεη πνηληθφ αδηθεκα πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη 

αδίθεκα πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδή ή αλαθξηβή καξηπξηθή 

θαηάζεζε θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 

θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο δπν ρηιηάδεο επξψ ή ζε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο. 

  

      (8)(α) Οη θαηαζέζεηο νη νπνίεο ιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπιιέγνληαη, ηίζεληαη ππφςε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππφ έξεπλα λφκηκνπ 
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ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε επθαηξία λα πξνβεί, εάλ ην επηζπκεί, 

ζε θαηάζεζε κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηνλ εξεπλψληα 

ιεηηνπξγφ. 

  

  (β)  Η κε πξνζέιεπζε ηνπ ππφ έξεπλα πξνζψπνπ ή ε άξλεζή 

ηνπ λα δψζεη θαηάζεζε δελ παξεκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο. 

  

Έθζεζε. 89.-(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο 

ππνβάιιεη, ζην Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ, έθζεζε ζηελ 

νπνία ζπλνςίδεηαη ε καξηπξία πνπ έρεη ζπιιερζεί θαη ζρεηηθφ πφξηζκα. 

Η έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη νπνηαζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάζεζεο ηνπ 

θαηαγγειιφκελνπ πξνζψπνπ. 

  

      (2) ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 537/2014, ν Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ιακβάλεη 

ππφςε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ, ηηο ελέξγεηεο γηα πινπνίεζε 

ηνπο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή θαη αμηνινγεί θαηά πφζν ε πνηφηεηα ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, δχλαηαη λα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά.  ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ 

θξίλεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά, εηνηκάδεη 

ζρεηηθή έθζεζε κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηνλ 

λφκηκν ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ηελ ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΑΓΔΔιΔπ ψζηε λα εμεηαζηνχλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 90. 

  

Παξαπνκπή ζε 

πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία θαη 

ζχληαμε 

θαηεγνξεηεξίνπ. 

90.-(1) Δάλ ην πκβνχιην, κε βάζε έθζεζε πνπ πξνλνείηαη ζην άξζξν 

89 θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ θξίλεη φηη είλαη δπλαηή ε 

ζηνηρεηνζέηεζε θαηεγνξεηεξίνπ ελαληίνλ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα δηάπξαμε πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 103 γηα ηα νπνία επηβάιινληαη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 109 ζπληάζζεη ζρεηηθφ θαηεγνξεηήξην, πνπ 
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ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ. 

  

      (2)(i)  Ο Πξφεδξνο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο παξαιακβάλεη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ην θαηεγνξεηήξην ζην νπνίν εθηίζεηαη ε 

θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο θαηά πεξίπησζε θαη ζπλνπηηθά νη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ηηο ζηνηρεηνζεηνχλ, θαζψο επίζεο φιεο νη καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο θαη άιιν πιηθφ πνπ έρεη ζπιιερζεί ή θαηαζρεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ή ηεο επηζεψξεζεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

  

 (ii) Παξάιιεια κε ηα πην πάλσ, ην πκβνχιην γλσζηνπνηεί ηελ 

απφθαζή ηνπ γηα δηαηχπσζε θαηεγνξεηεξίνπ ζηνλ θαηαγγειιφκελν, θαη 

ζηνλ θαηαγγέιινληα εάλ ε έξεπλα είρε σο αθεηεξία θαηαγγειία πνπ 

ππνβιήζεθε. 

  

     (3) Δάλ ην πκβνχιην θξίλεη φηη ε έθζεζε ηνπ εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ ή 

ηνπ Γηεπζπληή δελ απνθαιχπηεη πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, σο αλαθέξνληαη 

ζην εδάθην (1), απνθαζίδεη λα ηεξκαηίζεη ηε δηαδηθαζία. 

  

Δηδνπνίεζε 

θιήζεο ζε 

αθξφαζε ελψπηνλ 

ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 

91.-(1)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ην ζπληνκφηεξν 

κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ 

ζηνηρείσλ, εηνηκάδεη εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε ηελ νπνίαλ 

ππνγξάθεη. 

  

 (β) Η εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε αλαγξάθεη ηελ 

εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπν ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί ε αθξφαζε, θαη 

επηζπλάπηεηαη ζε απηή ην θαηεγνξεηήξην. 

  

     (2)(α) Η εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε επηδίδεηαη ηδηνρείξσο ή κε 

δηπινζπζηεκέλε επηζηνιή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ λφκηκν 

ειεγθηή ή ζην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν. 

  

  (β) Η αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί 

λα είλαη νξηζκέλε ζε εκεξνκελία πνπ απέρεη ιηγφηεξν απφ δεθαπέληε 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία -  
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  (i) ηεο παξάδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο θιήηεπζεο ζε αθξφαζε, ή 

(ii) ηεο απνζηνιήο δηπινζπζηεκέλεο επηζηνιήο ε νπνία 

πεξηέρεη ηελ εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε,  

  

 ζηνλ θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηή ή ζην θαηεγνξνχκελν λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν. 

  

     (3)(α) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κεξηκλά φπσο ν θαηεγνξνχκελνο 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ιάβεη 

ηελ εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε. 

  

  (β) Θεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί ε εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε 

αθξφαζεο εάλ απηή – 

   

  (i) παξαδνζεί δηα ρεηξφο πξνζσπηθά ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

λφκηκν ειεγθηή ή ζηαιεί κε δηπινζπζηεκέλε επηζηνιή 

ζηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ππφζεζε αθνξά θπζηθφ πξφζσπν˙ ή 

(ii) παξαδνζεί δηα ρεηξφο ή ζηαιεί κε δηπινζπζηεκέλε 

επηζηνιή ζηελ δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία αζθεί ηηο 

εξγαζίεο ηνπ ην θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ πνπ 

δηαηεξεί ε ΑΓΔΔιΔπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε 

αθνξά ηέηνην γξαθείν. 

  

 

Παξάξηεκα. 

    (4)(α) Η εηδνπνίεζε θιήηεπζεο ζε αθξφαζε εηνηκάδεηαη θαηά ηνλ 

Σχπν Α πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

  

 (β) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ δεκνζηεπφκελν ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ, λα ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ηνλ Σχπν Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

  



113 
 

 

     (5) Ο Πξφεδξνο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί αληίγξαθν 

έθαζηεο εηδνπνίεζεο θιήηεπζεο ζε αθξφαζε, κε φια ηα επηζπλεκκέλα 

ηεο, ζην Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ. 

  

Γηφξζσζε ηππηθνχ 

ειαηηψκαηνο 

θαηεγνξεηεξίνπ. 

92.-(1) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε αθξφαζεο ή ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

αθξφαζεο ην πκβνχιην, κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ή ηνπ δηθεγφξνπ πνπ 

ην αληηπξνζσπεχεη ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, δχλαηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί ηππηθφ ειάηησκα ζην θαηεγνξεηήξην, λα δεηήζεη απφ 

ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή άδεηα γηα δηφξζσζε ησλ ηππηθψλ 

ειαηησκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα 

νδεγήζνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ζε 

αδηθία γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν. 

  

     (2) Δάλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1) 

απαηηείηαη αλαβνιή ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ν Πξφεδξνο ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα δίλεη ηέηνηεο νδεγίεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ, φπσο ήζειε θξίλεη αλαγθαίεο. 

  

Αξρή 

αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη ακεξνιεςίαο. 

 

158(Ι) ηνπ 1999 

99(Ι) ηνπ 2014. 

93.-(1) Σα κέιε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο εμαηξνχληαη, ή δχλαηαη λα 

ακθηζβεηεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία ηνπο, γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο πνπ ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί ή λα ακθηζβεηεζεί ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 44 ησλ πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκσλ. 

  

     (2) Ακθηζβήηεζε αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο κέινπο ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ή αίηεκα γηα εμαίξεζή ηνπ, πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ απαγγειία ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ, απφ ην Γηεπζπληή 

ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή ηνλ δηθεγφξν ηνπ πκβνπιίνπ ή/θαη απφ 

ηνλ θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηή ή ην θαηεγνξνχκελν λφκηκν 

ειεγθηηθφ γξαθείν, εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε 

πξνέθπςε, ή ήξζε ζηελ γλψζε ηνπ κέξνπο πνπ εγείξεη απηφ ην ζέκα, 

αξγφηεξα. 

  

     (3) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη, επί ηεο θαηά ην εδάθην (2) 
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πξνβαιιφκελεο έλζηαζεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία κέινπο ηεο, πξηλ απφ ηελ απαγγειία ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ ή, θαηά πεξίπησζε, κεηά ηελ απαγγειία απηή, θαη ε 

απφθαζε ηεο απηή είλαη ηειηθή. 

  

Ννκηθή θαη άιιε 

βνήζεηα. 

94.-(1) Κάζε κέξνο ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

δηθαηνχηαη λα βνεζεί ή/θαη λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ δηθεγφξν. 

  

     (2) Σν θαηά ην εδάθην (1) δηθαίσκα αλαγξάθεηαη ζηελ εηδνπνίεζε 

θιήηεπζεο ζε αθξφαζε.   

  

     (3) ε πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν αληηπξνζσπεχεηαη κε 

δηθεγφξν, θάζε έγγξαθν πνπ ζα επηδίδεην ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαηά ην 

παξφλ Μέξνο δχλαηαη λα επηδνζεί απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζηνλ 

δηθεγφξν ηνπ. 

  

Απαγγειία 

θαηεγνξεηεξίνπ. 

95.-(1) Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ απαγγειία ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή ηνλ 

δηθεγφξν ν νπνίνο παξνπζηάδεη εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηελ ππφζεζε, ν νπνίνο εξσηά ηνλ θαηεγνξνχκελν, ζην ηέινο θάζε 

θαηεγνξίαο, εάλ παξαδέρεηαη απηήλ. 

  

     (2) Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο παξαδέρεηαη ηελ θαηεγνξία ή ηηο 

θαηεγνξίεο, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή πξνρσξεί ζηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζήο ηεο θαηά ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα πνπ νξίδεη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

  

     (3) Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ παξαδερζεί ηελ θαηεγνξία ή ηηο 

θαηεγνξίεο, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή πξνρσξεί ζηελ αθξφαζε ηεο 

ππφζεζεο. 

  

Απνπζία 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

96.  Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ εκθαληζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αθξφαζεο ρσξίο λα ππάξρεη αηηηνινγία γηα ηνχην θαη ε Πεηζαξρηθή 
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Δπηηξνπή ηθαλνπνηεζεί φηη ε εηδνπνίεζε θιήζεο ζε αθξφαζε επηδφζεθε 

ζε απηφλ θαηά ην παξφλ Κεθάιαην, ηφηε δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν 

ππφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ απνπζία, λα πξνρσξήζεη 

ζηελ αθξφαζε ζηελ απνπζία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

  

Γηαδηθαζία 

αθξφαζεο. 

97.-(1) Καηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη, απφ ηελ Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή, ε αθξφαζε ηεο ππφζεζεο, ηα κέξε εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 

άξζξν. 

   

      (2)(α) Ο εξεπλψλ ιεηηνπξγφο ηεο ππφζεζεο θαηαζέηεη ελψπηνλ ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηε καξηπξία επί ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ην 

θαηεγνξεηήξην ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

  

 (β) Η θαηά ηελ παξάγξαθν (α) καξηπξία θαηαηίζεηαη ζε γξαπηή 

κνξθή θαη πεξηιακβάλεη θαηαζέζεηο θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν 

πιηθφ ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζεζεο ή άιιν πιηθφ 

ην νπνίν εθιήθζεθε ή θαηαζρέζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο, θαη ν θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηελ θιήηεπζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ηνπ 

νπνίνπ ε καξηπξία έρεη, σο αλσηέξσ, θαηαηεζεί ζε γξαπηή κνξθή, ψζηε 

λα ην αληεμεηάζεη ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο καξηπξίαο απηήο. 

  

 (γ)  Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή ν δηθεγφξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην πκβνχιην ζηελ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία, δηθαηνχηαη λα θιεηεχζεη ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα λα δηεπθξηλίζεη ή λα επεμεγήζεη 

νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη απφ ηε καξηπξία πνπ έρεη ήδε 

θαηαζέζεη, θαη ην πξφζσπν απηφ δχλαηαη λα αληεμεηαζηεί απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ππεξάζπηζεο. 

   

     (3)(α) Αθνινπζεί ε αγφξεπζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηεο 
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ΑΓΔΔιΔπ ή ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, αλαθνξηθά κε ηελ εθ 

πξψηεο φςεσο απφδεημε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ε Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή εθδίδεη ηελ ελδηάκεζε απφθαζή ηεο. 

  

 (β) Δάλ ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη φηη δελ έρεη απνδεηρζεί 

εθ πξψηεο φςεσο ε ππφζεζε, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη∙ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη σο πξνβιέπεηαη ζην 

εδάθην (4) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζηα άξζξα 98 θαη 99. 

  

     (4)(α)  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ηεο καξηπξίαο εθ κέξνπο 

ηνπ πκβνπιίνπ, ν θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

θαηαζέηεη ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηε καξηπξία επί ηεο 

νπνίαο βαζίδεηαη ε ππεξάζπηζή ηνπ. 

  

 (β) Η θαηά ηελ παξάγξαθν (α) καξηπξία θαηαηίζεηαη ζε γξαπηή 

κνξθή θαη πεξηιακβάλεη καξηπξία πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο καξηπξίαο ηνπ ηδίνπ ηνπ θαηαγγειινκέλνπ εάλ ην επηζπκεί θαη 

νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ καξηπξία απηή έγγξαθν ή άιιν πιηθφ, θαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ ηεο ΑΓΔΔιΔπ ή ν δηθεγφξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηελ θιήηεπζε 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ ε καξηπξία έρεη, σο αλσηέξσ, 

θαηαηεζεί ζε γξαπηή κνξθή, ψζηε λα ην αληεμεηάζεη ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο καξηπξίαο απηήο. 

  

 (γ) Ο θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην θαηεγνξνχκελν 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δηθαηνχηαη λα δηεπθξηλίζεη ή λα επεμεγήζεη 

νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχπηεη απφ ηε καξηπξία πνπ έρεη ήδε 

θαηαζέζεη ή λα θιεηεχζεη πξνο ηνχην νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή λα 

δεηήζεη απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηελ θιήηεπζε νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ, θαη ν ίδηνο ή ην ελ ιφγσ πξφζσπν ππφθεηληαη ζε 

αληεμέηαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πκβνπιίνπ. 

  

 (δ) ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ 
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ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ν θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν δηθαηηνχηαη λα παξαδερζεί 

νπνηαδήπνηε ηζρπξηδφκελα γεγνλφηα ή ιεπηνκέξεηεο γεγνλφησλ θαη 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη ελψπηνλ 

ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, θαη ηέηνηα παξαδνρή απνηειεί επαξθή 

απφδεημε ελαληίνλ ηνπ ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

  

 

 

Παξάξηεκα. 

     (5)(α) ε θάζε πξφζσπν πνπ θαιείηαη λα δψζεη καξηπξία ή λα 

παξνπζηάζεη έγγξαθα ή νπνηνδήπνηε άιιν καξηπξηθφ πιηθφ, επηδίδεηαη 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε θαηά ηνλ Σχπν Β πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

  

 (β)  Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ δεκνζηεπφκελν ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ηνλ Σχπν Β ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. 

  

Απφθαζε 

Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 

98.-(1)(α) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ην 

άξζξν 97, αγνξεχεη πξψηα ε πιεπξά ηνπ δηαδίθνπ πνπ θάιεζε 

ηειεπηαίνο κάξηπξα θαη ζηε ζπλέρεηα ε άιιε πιεπξά θαη ε Πεηζαξρηθή 

Δπηηξνπή εθδίδεη γξαπηή αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηελ νπνία 

απνθαζίδεη θαηά πφζνλ έρεη απνδεηρζεί ή φρη φηη ν θαηεγνξνχκελνο 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη 

έλνρν γηα ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη θαη, θαηά 

πεξίπησζε, θαηαδηθάδεη ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ηνλ απαιιάζζεη. 

  

 (β) Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην θαηεγνξνχκελν 

λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θαηεγνξίεο, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ηνλ βξεη έλνρν ζε ζρέζε 

κε θάπνηα ή θάπνηεο θαηεγνξίεο θαη λα ηνλ απαιιάμεη ζε ζρέζε κε άιιε 

ή άιιεο. 

  

      (2) ε πεξίπησζε πνπ θαηεγνξνχκελνο λφκηκνο ειεγθηήο ή 

θαηεγνξνχκελν λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θξίλεηαη έλνρν θαη 

θαηαδηθάδεηαη, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, αθνχ αθνχζεη απηφλ/φ σο πξνο 
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ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, εθδίδεη γξαπηή αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε 

ηελ νπνία ηνπ επηβάιιεη νπνηαλδήπνηε απφ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 109. 

  

      (3)(α) Οη απνθάζεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ελεξγνχζα ζηα 

πιαίζηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαη κε απιή 

πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε απφθαζε είλαη ππέξ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

  

 (β) Οπνηαδήπνηε άιιε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλεηαη κε 

απιή πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξφο ηεο έρεη 

ληθψζα ςήθν. 

  

     (4) Κάζε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξφ ηεο θαη απαγγέιιεηαη ζε δεκφζηα αθξφαζε, εθηφο εάλ ε 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε είρε δηεμαρζεί θεθιεηζκέλσλ 

ησλ ζπξψλ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο. 

  

     (5)(α) Σν πξσηφηππν ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο επηδίδεηαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζην πκβνχιην καδί κε πιήξεο πξαθηηθφ ηεο πεηζαξρηθήο 

δίθεο. 

  

 (β) Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο θαη πιήξεο πξαθηηθφ ηεο πεηζαξρηθήο 

δίθεο επηδίδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνλ θαηεγνξεζέληα λφκηκν 

ειεγθηή ή ζην θαηεγνξεζέλ λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν. 

  

     (6)  Κάζε απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ζεσξείηαη σο 

δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ ζπλνπηηθήο δηθαηνδνζίαο θαη εθηειείηαη θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν φπσο ην δηάηαγκα ηνπ ελ ιφγσ δηθαζηεξίνπ. 

  

      (7) Κάζε απφθαζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, αθνξνχζα ηελ 

ελνρή θαη θαηαδίθε ή κε θαηεγνξνχκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή 

θαηεγνξνχκελνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ηελ ηπρφλ επηβνιή 
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πεηζαξρηθήο θχξσζεο, ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

146 ηνπ πληάγκαηνο. 

  

Σήξεζε 

πξαθηηθψλ  

θαη ηχπνη 

εηδνπνηήζεσλ. 

99.-(1) Καηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο, ηεξνχληαη πξαθηηθά. 

  

 

 

 

 

Παξάξηεκα. 

(2) Δηδνπνίεζε θιήζεο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα λα 

εκθαληζηεί ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο γηα λα δψζεη καξηπξία ή 

γηα λα θαηαζέζεη έγγξαθα ή άιιν πιηθφ, εηνηκάδεηαη θαηά ηνλ Σχπν Β 

πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο. 

  

Τπνρξέσζε 

Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 

100.  Απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ηεξεί ηελ ηάμε θαη λα ξπζκίδεη 

ηελ δηαδηθαζία. 

  

Γπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ 

ξχζκηζεο 

δηαδηθαζηψλ 

Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. 

101.  Σεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ε 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ξπζκίδεη πεξαηηέξσ ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά ηελ αξκνδηφηεηά ηεο κε ηελ εηνηκαζία θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, πξνζρέδην ησλ νπνίσλ πξνσζεί κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ 

Τπνπξγφ γηα έθδνζή ηνπο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

  

Γεκνζηνπνίεζε 

θπξψζεσλ. 

102.-(1) Σν πκβνχιην, ρσξίο θαζπζηέξεζε, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο ηεο απφθαζεο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

βάζεη αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 98 πξνζθπγήο, 

δεκνζηνπνηεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ηνπιάρηζηνλ ηελ νπζία θάζε 

πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα 

παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014 

ή/θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ 

ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

  

     (2) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνχληαη θαηά ην εδάθην (1), 
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πεξηιακβάλνληαη ην είδνο, ε θχζε ηεο παξάβαζεο θαζψο επίζεο 

αλαθνξά ζην φλνκα ή ηελ επσλπκία ηνπ ηπρφλ θαηαδηθαζζέληνο. 

  

     (3) Όηαλ ην πκβνχιην δεκνζηνπνηεί απφθαζε θαη θπξψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί, ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ζηα πιαίζηα 

αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 98 πξνζθπγήο, θαηαγξάθεη 

ην γεγνλφο απηφ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, ηελ νπνία θξνληίδεη λα 

ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηέηνηαο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο. 

  

     (4) Σν πκβνχιην δεκνζηνπνηεί αλψλπκα ηηο θπξψζεηο θαη κε ηξφπν 

πνπ δελ αληίθεηηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή 

δηάηαμε, φηαλ – 

  

  (α)  κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, εθηηκά σο 

δπζαλάινγε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην 

νπνίν επηβιήζεθαλ θπξψζεηο˙ 

   

  (β)  φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ 

ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ˙ 

   

  (γ)  φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε ζα έζεηε ζε θίλδπλν κία δηεμαγφκελε 

πνηληθή έξεπλα, εάλ βέβαηα ην πκβνχιην έρεη γλψζε ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο˙ 

   

  (δ)  φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε ζα πξνθαινχζε δπζαλάινγε δεκηά 

ζηα ζρεηηθά λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. 

  

     (5) Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ πκβνπιίνπ είλαη πέληε έηε απφ ηελ άπξαθηε εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο θαηαρψξεζεο αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 98 

πξνζθπγήο ελαληίνλ ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ 

θπξψζεσλ, θαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα είλαη αλάινγε 
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κε ηελ θχζε, ηελ έθηαζε, ηνλ βαζκφ θαη ηελ βαξχηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ 

αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν επηβιήζεθαλ νη θπξψζεηο θαζψο επίζεο νη 

πεξηζηάζεηο νη νπνίεο πεξηβάιινπλ ηελ ηέιεζή ηνπ. 

  

     (6) Η δεκνζηνπνίεζε ησλ θπξψζεσλ θαη κέηξσλ θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ γίλνληαη κε ηήξεζε θαη 

ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ην δηθαίσκα 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

  

      (7)  Σν πκβνχιην εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο επηβάιιεη 

ην Άξζξν 30ζη ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ 

  

Πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα. 

103.  Κάζε λφκηκνο ειεγθηήο θαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ππφθεηληαη ζε 

πεηζαξρηθή δίσμε, θαηά ην Κεθάιαην 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, εάλ -  

  

  (α)  θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, 

εθβηαζκφ, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία θαζψο επίζεο γηα 

νπνηνδήπνηε πνηληθφ αδίθεκα πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ελέρεη εζηθή αηζρξφηεηα˙ ή 

   

  (β)  επέδεημε, θαηά ηελ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ, ζηα πιαίζηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ, επνλείδηζηε, δφιηα, ή αζπκβίβαζηε πξνο ην 

επάγγεικα δηαγσγή ή δηαγσγή πνπ ζέηεη ζε ζνβαξή 

ακθηζβήηεζε ηελ εληηκφηεηά ηνπ˙ ή 

   

  (γ)  έρεη ελεξγήζεη ή παξαιείςεη θάηη ή έρεη ζπκπεξηθεξζεί κε 

ηξφπν πνπ ηζνδπλακεί κε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε 
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θαζήθνληνο ή ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014 ή/θαη γεληθά ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη 

ηηο εξγαζίεο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ˙ ή 

   

  (δ)  ζπληξέρεη δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο σο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν. 

  

Απαγφξεπζε 

δίσμεο δχν  

θνξέο γηα ην  

ίδην αδίθεκα. 

104.  Πεηζαξρηθή δίσμε δελ κπνξεί λα αζθεζεί ελαληίνλ λφκηκνπ ειεγθηή 

ή λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ην 

νπνίν ήδε βξέζεθε έλνρνο/ν ή γηα ην νπνίν αζσψζεθε, ζηε βάζε ησλ 

ίδησλ γεγνλφησλ. 

  

Μφλν κία 

πεηζαξρηθή πνηλή 

γηα θάζε 

πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα. 

105.  Γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα δελ επηβάιινληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα πεηζαξρηθή πνηλή. 

  

Λήμε πεηζαξρηθήο 

επζχλεο. 

106.  Νφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, ην νπνίν απέβαιε 

ηελ ηδηφηεηα απηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, δε δηψθεηαη πεηζαξρηθά, ε 

πεηζαξρηθή φκσο δηαδηθαζία ε νπνία ηπρφλ έρεη αξρίζεη ζπλερίδεηαη θαη 

κεηά ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. 

  

Πνηληθή δίσμε.  107.  Δάλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ λφκηκνπ ειεγθηή ή λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, δελ επηηξέπεηαη λα αζθεζεί ή λα ζπλερηζηεί 

πεηζαξρηθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνηληθή δίσμε, κέρξηο φηνπ απηή πάξεη νξηζηηθφ ηέινο. 

  

Πεηζαξρηθή δίσμε 

χζηεξα απφ 

πνηληθή δίσμε. 

108.  Νφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηψρζεθε γηα 

πνηληθφ αδίθεκα θαη δελ βξέζεθε έλνρνο/ν δελ κπνξεί λα δησρζεί 

πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία, επηηξέπεηαη φκσο λα δησρζεί γηα 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ πξνθχπηεη απφ πξάμε ή παξάιεηςε ή δηαγσγή 
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ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηληθή ππφζεζε, αιιά δελ εγείξεη ην ίδην 

επίδηθν ζέκα φπσο εθείλν ηεο θαηεγνξίαο ζηελ πνηληθή ππφζεζε. 

  

Πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο. 

 

109.-(1)  ε λφκηκν ειεγθηή ή ζε λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν, δχλαηαη λα 

επηβιεζεί απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο: 

  

  (α)  νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο λφκηκνπ ειεγθηή ή θαηά 

πεξίπησζε, λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, κφληκε απαγφξεπζε δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθψλ 

ειέγρσλ θαη δηαγξαθή απφ ην δεκφζην κεηξψν, απφ ηελ 

εκεξνκελία επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο θχξσζεο∙ 

   

  (β)  πξνζσξηλή απαγφξεπζε δηάξθεηαο έσο θαη ηξηψλ εηψλ, ζε 

κέινο λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ζε κέινο δηνηθεηηθνχ 

ή δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ νληφηεηαο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο λα αζθεί θαζήθνληα ζε λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν ή ζε νληφηεηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο∙ 

   

  (γ)  πξνζσξηλή απαγφξεπζε δηάξθεηαο έσο θαη ηξηψλ εηψλ, 

ζηνλ λφκηκν ειεγθηή, ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ή ηνλ 

θχξην εηαίξν ειέγρνπ, λα δηελεξγεί ππνρξεσηηθνχο 

ειέγρνπο ή λα ππνγξάθεη εθζέζεηο ειέγρνπ∙ 

   

  (δ)  δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο κε ηέηνηνπο φξνπο 

θαη γηα ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα φζν ην Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην ήζειε ζεσξήζεη ζθφπηκν∙ 

   

  (ε)  δήισζε φηη ε έθζεζε ειέγρνπ δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή, θαηά πεξίπησζε, 

ηνπ Άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 537/2014∙ 

   

  (ζη)  δηαηαγή πξνο ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην λφκηκν ειεγθηηθφ 

γξαθείν πνπ είλαη ππαίηηνο/ν γηα ηελ παξάβαζε, λα απέρεη 
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απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη λα κελ ηελ επαλαιάβεη∙ 

   

  (δ)  δεκφζηα δήισζε πνπ αλαθέξεη ην ππαίηην πξφζσπν θαη ηε 

θχζε ηεο παξάβαζεο θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΑΓΔΔιΔπ∙ 

   

  (ε)  ρξεκαηηθφ πξφζηηκν -  

   

   (η) ζε λφκηκν ειεγθηή χςνπο έσο θαη εθαηφ ρηιηάδσλ 

επξψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο χςνπο έσο θαη 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ, 

(ii)  ζε λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν χςνπο έσο θαη ελφο 

εθαηνκκπξίνπ επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

χςνπο έσο θαη δχν εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

  

     (2) Αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο πνηλέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα επηβάιεη 

ζην πξφζσπν πνπ βξέζεθε έλνρν, ηελ πιεξσκή φισλ ή κέξνπο ησλ 

εμφδσλ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. 

  

     (3) Η Πεηζαξρηθή  Δπηηξνπή, γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πεηζαξρηθήο 

θχξσζεο πνπ ζα επηβάιεη, ιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ππφςε - 

   

  (α)  ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο˙ 

   

  (β)  ηνλ βαζκφ επζχλεο ηνπ παξαβάηε˙ 

   

  (γ)  ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ 

έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα ηνπ αληίθηππνπ ζην θνηλφ˙ 

   

  (δ)  ηνλ θίλδπλν γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ειεγθηηθνχ ζεζκνχ˙ 

   

  (ε)  ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηνπ παξαβάηε φπσο θαίλεηαη απφ 
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ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ εάλ είλαη λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

ή απφ ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ εάλ είλαη λφκηκνο ειεγθηήο˙ 

   

  (ζη)  ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ απνθνκίζζεθαλ ή ησλ δεκηψλ 

πνπ απνθεχρζεθαλ απφ ηνλ παξαβάηε, εθφζνλ απηά 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ, θαη γεληθά ηνλ ηπρφλ 

πξνζπνξηζκφ νθέινπο απφ ηνλ παξαβάηε˙ 

   

  (δ)  ηελ ηπρφλ ζπλδξνκή, ζην πξφζσπν ηνπ παξαβάηε, ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ θπξίνπ εηαίξνπ.  

   

  (ε)  ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπ ππαίηηνπ πξνζψπνπ κε ηελ 

αξκφδηα αξρή˙ 

   

  (ζ)  ηηο πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο ηνπ παξαβάηε. 

  

Πξφζσπα πνπ 

ππφθεηληαη ζε 

πεηζαξρηθή έξεπλα 

ή πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία. 

110.  Νφκηκνο ειεγθηήο ή λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη πεηζαξρηθή 

επζχλε θαη ππφθεηηαη ζε έξεπλα ή ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ην 

παξφλ Μέξνο, εάλ ην ηζρπξηδφκελν πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηειέζζεθε απφ – 

  
  (α)  πνιίηε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο˙ ή 

    

  (β)  θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε νληφηεηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Γεκνθξαηία˙ ή 

    

  (γ)  πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ ή άιιε νληφηεηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή παξέρεη ππεξεζίεο ζε εηαηξεία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ Γεκνθξαηία κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ 

Νφκν σο δηνξζψζεθε ή παξέρεη ππεξεζίεο ζε επηρείξεζε 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Γεκνθξαηία. 

  

Δηδηθή απηνηειήο 

επζχλε θαη 

111.-(1) Πξάμε ή παξάιεηςε λφκηκνπ ειεγθηή πνπ είλαη ππάιιεινο 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ε νπνία πξάμε ή παξάιεηςε έιαβε ρψξα 
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ζπλαθή 

πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα. 

ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γξαθείνπ απηνχ θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

άζθεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή σο αληηπξφζσπνο ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηα πιαίζηα ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη έρεη δηελεξγεζεί απφ ην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε  απηή ζηνηρεηνζεηνχλ 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, ε αηνκηθή επζχλε ηνπ 

λφκηκνπ ειεγθηή δελ αίξεη ηελ ζσξεπηηθή πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ην νπνίν ππφθεηηαη ζε έξεπλα ή πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία. 

  

     (2) Δηδηθφηεξα θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1)- 

  

  (α)  ε ακειήο ή ε πιεκκειήο άζθεζε επνπηείαο εθ κέξνπο 

εηαίξνπ ή ηδηνθηήηε ή κέινπο δηνίθεζεο ή κέινπο επνπηηθνχ 

νξγάλνπ, λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, επί ηνπ θπξίνπ 

εηαίξνπ θαη ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ελ γέλεη ζηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν 

θαηαινγίδεηαη απηνηειψο ζην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν 

ή/θαη ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ ακειή ή πιεκκειή άζθεζε επνπηείαο θαη 

γηα ην νπνίν επηβάιινληαη θπξψζεηο˙ 

   

  (β)  ζπληζηά επίζεο πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν θαηαινγίδεηαη 

απηνηειψο ζην λφκηκν ειεγθηηθφ γξαθείν ή/θαη ζηα κέιε 

ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

θάζε πξάμε ή παξάιεηςε εηαίξνπ ή ηδηνθηήηε ή κέινπο ηεο 

δηνίθεζεο ή κέινπο ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ή θπξίνπ 

εηαίξνπ λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ε νπνία ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα λφκηκνπ 

ειεγθηή φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο λφκηκνπ 

ειεγθηή θαη λφκηκνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 
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πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ˙ 

   

  (γ)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαηά ηελ 

παξάγξαθν (α), πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ 

δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ γηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ 

ιφγσ ηεο ακεινχο ή/θαη πιεκκεινχο πξάμεο ή/θαη 

παξάιεηςεο, δχλαηαη λα επηβιεζεί, ζε βάξνο ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο, ε 

θχξσζε ηεο επηβνιήο ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ κέρξη πελήληα 

ρηιηάδεο επξψ ζε έθαζην εμ’ απηψλ˙ 

   

  (δ)  ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαηά ηελ 

παξάγξαθν (β), πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ 

δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ γηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ 

ιφγσ ηεο ακεινχο ή/θαη πιεκκεινχο πξάμεο ή/θαη 

παξάιεηςεο, δχλαηαη λα επηβιεζεί, ζε βάξνο ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ζηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ηνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηάπξαμε αδηθήκαηνο, ε θχξσζε 

ηεο επηβνιήο ηεο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

  

ΜΔΡΟ XVΙII 

ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  

Απνθάζεηο 

Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

112.  Οη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο εάλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν γηα ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε, δεκνζηεχνληαη κε γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

Μεηαβαηηθέο 

Γηαηάμεηο. 

113.-(1) Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα λφκηκα ειεγθηηθά γξαθεία, πνπ έρνπλ 

ιάβεη άδεηα απφ ηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο πξηλ ηελ 29ε Ινπλίνπ 2008 
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βάζεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ σο δηνξζψζεθε, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ 

ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν. 

  

     (2) Ο χλδεζκνο Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ ν νπνίνο θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ πεξί Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκσλ, ζεσξείηαη φηη έρεη αλαγλσξηζηεί 

θαηά ηνλ παξφληα Νφκν, σο αλαγλσξηζκέλν ζψκα ειεγθηψλ θαη αζθεί 

αξκνδηφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Νφκν. 

  

     (3) Ο Έθνξνο Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνο Παξαιήπηεο θαηαξγεί ην 

Μεηξψν Διεγθηψλ πνπ ηεξνχζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί 

Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη ησλ 

Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκσλ. 

  

Έθδνζε 

θαλνληζκψλ. 

114.-(1) Η ΑΓΔΔιΔπ δχλαηαη λα εθδίδεη θαλνληζκνχο γηα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, χζηεξα απφ 

δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

  

  

     (2) Οη θαλνληζκνί θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ πξνο 

ελεκέξσζε εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

  

Καηάξγεζε 

λφκσλ. 

115.  Καηαξγνχληαη νη πεξί ησλ Διεγθηψλ θαη Τπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ 

ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Λνγαξηαζκψλ Νφκνη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(άξζξα 91, 97 θαη 99) 

ΣΤΠΟ  Α 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΔΔιΔπ 

 

Δηδνπνίεζε Κιήζεο 

 

1. Καιείζηε λα εκθαληζζείηε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΓΔΔιΔπ πνπ ζα ζπλέιζεη 

[ηφπνο], ζηηο [εκεξνκελία], ηνπ έηνπο …………….. θαη ψξα ……….π.κ./ κ.κ. γηα ηελ αθξφαζε 

πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο/σλ πνπ δηαηππψζεθε/αλ ελαληίνλ ζαο ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν θαηεγνξεηήξην. 

 

2. Δάλ επηζπκείηε, ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΓΔΔιΔπ δηθαηνχζηε 

βνήζεηα ή αληηπξνζψπεπζε απφ δηθεγφξν. 

 
3. Αλ επηζπκείηε λα θαιέζεηε κάξηπξεο, γηα λα δψζνπλ καξηπξία ή λα θέξνπλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, νθείιεηε λα πξνβείηε πξνεγνπκέλσο ζηηο 

αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο. 

 
4. Αλ παξαιείςεηε λα εκθαληζηείηε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηφπν θαη ρξφλν, ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηελ αθξφαζε ηεο ππφζεζεο ζηελ 

απνπζία ζαο. 

 

5. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία παξαηίζεληαη ζην Μέξνο XIV ηνπ πεξί 

Διεγθηψλ Νφκνπ. 

 
6. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή πνπ ζα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε ελαληίνλ ζαο ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

αθφινπζα πξφζσπα ………………………………………………………….. θαη πξνεδξεχεηαη απφ 

ηνλ/ηελ …………………………………………………….. 

 

       (Τπνγξαθή) 

 

      ………………………………………. 

      Πξφεδξνο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

 

       (Τπνγξαθή) 

 

      ………………………………………. 

      Δπίδνζε Δηδνπνίεζεο Κιήζεσο 
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ΣΤΠΟ  Β 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΔΔιΔπ 

 

Δηδνπνίεζε θιήζεο ζε πξφζσπν λα πξνζέιζεη λα δψζεη καξηπξία θαη/ ή λα θαηαζέζεη ή/ θαη 

λα αλαγλσξίζεη έγγξαθα ή/ θαη νπνηνδήπνηε καξηπξηθφ πιηθφ. 

[εκεξνκελία] 

 

Πξνο ηνλ/ηελ ………………………………………………………………………….. 

 

Με ηελ παξνχζα θαιείζηε λα παξνπζηαζζείηε ελψπηνλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

ΑΓΔΔιΔπ ζηελ [εκεξνκελία], ζηνλ [ηφπνο] θαη ψξα ………………..π.κ./κ.κ. θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα ζηελ νπνία ε αθξφαζε κπνξεί λα αλαβιεζεί ή/ θαη λα ζπλερηζζεί γηα 

λα δψζεηε καξηπξία ή/ θαη λα θαηαζέζεηε ή/ θαη λα αλαγλσξίζεηε έγγξαθα ή/ θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν καξηπξηθφ πιηθφ ή/ θαη λα θαηαζέζεηε ή/ θαη λα αλαγλσξίζεηε ηα αθφινπζα έγγξαθα ή/ θαη 

ην αθφινπζν καξηπξηθφ πιηθφ: 

 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

3. ………………………………………………. 

4. ………………………………………………. 

ζε ζρέζε κε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη ελαληίνλ ………………………………… 

Πξνεηδνπνηείζηε φηη παξάιεηςή ζαο λα παξαζηείηε σο αλσηέξσ δεηείηαη ζαο θαζηζηά 

ππεχζπλν ζε πνηλέο φπσο πξνλνείηαη ζε λφκν. 

(Τπνγξαθή) 

 

 

      ………………………………………. 

      Πξφεδξνο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο 

 

(Τπνγξαθή) 

 

………………………………………. 

Δπίδνζε Δηδνπνίεζεο Κιήζεσο 
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