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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομο−
θεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών
ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαρια−
σμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ
και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση
της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174/25.8.2008), όπως ισχύει, και ιδίως
τα άρθρα 2, 3, 4, 6−12, 40 και 43 αυτού.
2. Το Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προ−
στασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς
κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως
το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
32 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163), καθώς και το άρθρο 1
παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22−08−2014 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014)
και την υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27−02−2015 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 166/24−3−2015) τροποποίησή της.
4. Την υπ’ αριθμ. 100/03/30−04−2015 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας νόμιμου ελεγκτή
1. Για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει
να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου
οι εξής προϋποθέσεις:
α) Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστη−
μιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημε−
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής.
β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετά−
σεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 3693/2008,
ή των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Ν. 3693/2008, κατά τους ειδικότερους
ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης υπ’ αριθμ. 0002/09
(υπ’ αριθμ. 29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ τ.
Β΄ 1245/24.6.2009).
γ) Συμπλήρωση από τον υποψήφιο, κάτοχο τίτλου
σπουδών κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο α), τριετούς
πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται για δύο
τουλάχιστον έτη υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή
που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το
ειδικότερο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης ρυθ−
μίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
δ) Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότη−
τας κατά το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008, η οποία κρί−
νεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία ζ) και η)
του παρόντος κεφαλαίου.
2. Για τη λήψη άδειας νόμιμου ελεγκτή υποβάλλονται
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή με τα
στοιχεία του Παραρτήματος Α.1,
β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθ−
μιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ
ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,
γ) Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελμα−
τικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του
Ν. 3693/2008.
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δ) Ανακεφαλαιωτικές ετήσιες αναφορές του επιβλέ−
ποντα νόμιμου ελεγκτή σχετικά με το είδος, τον τόπο,
τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης σύμφωνα με
το Παράρτημα Γ΄ της παρούσας,
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού που θα αποδει−
κνύει την ασφάλισή του κατά την περίοδο της πρακτικής
του άσκησης,
στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευ−
ταίου τριμήνου για γενική χρήση,
η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή,
στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίη−
σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ν. 3691/2008
(ΦΕΚ Α΄ 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβία−
σης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκί−
ας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για
άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει
σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του ούτε έχει
ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε
βάρος του διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπο−
ρούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότη−
τάς του, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες
για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος του
εν λόγω προσώπου δίωξης ή διαδικασίας και τις φε−
ρόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας
ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα
ποινή ή κύρωση.
3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψήφιων νόμιμων
ελεγκτών, κατατίθενται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο, επί τη βάσει αυτών, κατα−
γράφει το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
και πιστοποιεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. ότι όλα τα υποβληθέντα
στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη ή επισημαίνει
τυχόν ελλείψεις. Για το σκοπό πιστοποίησης της πρα−
κτικής άσκησης, των υποψηφίων νόμιμων ελεγκτών, το
Σ.Ο.Ε.Λ. τηρεί μητρώο ασκουμένων, οι εγγραφές του
οποίου αντιπαραβάλλονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με τα στοι−
χεία των ετήσιων ανακεφαλαιωτικών αναφορών του
Παραρτήματος Γ΄, υποβάλλοντας στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου Γ΄ της
παρούσας.
4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., πα−
ρέχει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο
ή διευκρίνιση αναφορικά με τους υποψηφίους νόμι−
μους ελεγκτές και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητι−
κά, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των αρμόδιων
υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στο σύνολο των φακέλων και
πρωτότυπων δικαιολογητικών των υποψήφιων νόμιμων
ελεγκτών και διαβιβάζει αμέσως, κατόπιν αιτήματος της
Ε.Λ.Τ.Ε., το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών
στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να
προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.
5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε πρό−
σφορο μέσο να ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις ή/
και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από το νόμιμο
ελεγκτή, να επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία, κα−
θώς και να επικοινωνεί και να ζητά πληροφορίες από
αρμόδια πρόσωπα ή αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανι−
σμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου

να επιβεβαιώσει την συνδρομή των αναφερόμενων στο
άρθρο 4 του Ν. 3693/2008 εχέγγυων εντιμότητας στο
πρόσωπο των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών.
6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας νόμιμου ελε−
γκτή πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρο−
μή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του
Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας ελεγκτικού γραφείου
1. Για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελε−
γκτικά γραφεία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρε−
ωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού
γραφείου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008
και να έχουν λάβει επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα.
β) Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου του ελεγκτι−
κού γραφείου να κατέχεται από ελεγκτικά γραφεία στα
οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιο−
δήποτε κράτος − μέλος ή από φυσικά πρόσωπα για τα
οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα
άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008.
γ) Η πλειοψηφία του οργάνου διοίκησης του ελεγκτι−
κού γραφείου πρέπει να ανήκει σε ελεγκτικά γραφεία,
στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε
οποιοδήποτε κράτος −μέλος ή σε φυσικά πρόσωπα για
τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στα άρθρα 4 και 6 έως 12 του Ν. 3693/2008. Όταν το
όργανο διοίκησης έχει μόνο δύο μέλη, για τουλάχιστον
ένα μέλος θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρούσας περίπτωσης.
δ) Το ελεγκτικό γραφείο να πληροί την προϋπόθεση
που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 3693/2008, η συνδρομή
ή μη της οποίας κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο
2 υπό στοιχεία στ), ζ) και η) του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για τη λήψη άδειας ελεγκτικού γραφείου υποβάλ−
λονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση χορήγησης άδειας ελεγκτικού γραφείου με
τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.2, περιλαμβανομένου
του διορισμού «υπεύθυνου προσώπου» του υποψήφιου
ελεγκτικού γραφείου, με το οποίο η Ε.Λ.Τ.Ε. δύναται να
επικοινωνεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότη−
σης, ζητώντας διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες,
έγγραφα ή στοιχεία, νομίμως υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο,
β) Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου
ελεγκτικού γραφείου και του εκπροσωπευτικού και δι−
αχειριστικού του οργάνου, περιλαμβανομένου πλήρως
επικαιροποιημένου καταστατικού εγγράφου αυτού, νο−
μίμως δημοσιευμένου,
γ) Στοιχεία των νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελε−
γκτικού γραφείου και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας αυτών
στην Ελλάδα, για τη διαπίστωση της πλήρωσης της
αναφερόμενης στην παράγραφο 1 υπό στοιχείο α΄ του
παρόντος κεφαλαίου προϋπόθεσης,
δ) Στοιχεία των μετόχων ή εταίρων, που έχουν δικαι−
ώματα ψήφου στο υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο και τον

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει καθένα
από τα πρόσωπα αυτά, καθώς και επικυρωμένο φω−
τοαντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής
άδειας νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που
τα πρόσωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος,
ε) Στοιχεία των μελών του οργάνου διοίκησης του
ελεγκτικού γραφείου, καθώς και επικυρωμένο φωτοα−
ντίγραφο ή βεβαίωση λήψης της επαγγελματικής άδειας
νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου που τα πρό−
σωπα αυτά τυχόν διαθέτουν στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος,
στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι το
υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο δεν τελεί σε πτώχευση
και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή
εξυγίανση ούτε τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή ανα−
γκαστικής διαχείρισης ή εξυγίανσης ούτε υφίστανται
άλλες ανάλογες καταστάσεις ή διαδικασίες,
ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση έκ−
δοσης του τελευταίου τριμήνου των μετόχων ή εταί−
ρων, των μελών του οργάνου διοίκησης και του νόμιμου
εκπροσώπου του υποψήφιου ελεγκτικού γραφείου. Σε
περίπτωση συμμετοχής ελεγκτικού γραφείου στο όρ−
γανο διοίκησης του υποψηφίου ελεγκτικού γραφείου,
προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική
χρήση των μελών της διοίκησης και των μετόχων ή
εταίρων του συμμετέχοντος ελεγκτικού γραφείου,
η) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοί−
κησης και του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου
ελεγκτικού γραφείου, με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην οποία δη−
λώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική
δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄166), της
απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογρα−
φίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης
καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ
του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφι−
σβήτηση της εντιμότητάς τους ούτε έχει ασκηθεί σχε−
τική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους
διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να
ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς τους,
άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το
είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος των εν λόγω
προσώπων δίωξης ή διαδικασίας, τις φερόμενες ως πα−
ραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων
δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.
3. Τα ως άνω δικαιολογητικά, των υποψηφίων ελε−
γκτικών γραφείων κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ. Το Σ.Ο.Ε.Λ.,
αφού προβεί σε προέλεγχο της πληρότητας των δικαι−
ολογητικών, διαβιβάζει τους πρωτότυπους φακέλους
στην Ε.Λ.Τ.Ε. προς έλεγχο, υποβάλλοντας ταυτόχρονα
βεβαίωση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών
ή επισημαίνοντας τυχόν ελλείψεις.
4. Το Σ.Ο.Ε.Λ., όποτε του ζητηθεί από την Ε.Λ.Τ.Ε., παρέ−
χει στην Ε.Λ.Τ.Ε. άμεσα κάθε πληροφορία, στοιχείο ή δι−
ευκρίνιση αναφορικά με τα υποψήφια ελεγκτικά γραφεία
και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, διασφαλίζει την
άμεση πρόσβαση των αρμόδιων υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε.
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στο σύνολο των φακέλων και πρωτότυπων δικαιολογητι−
κών των υποψήφιων ελεγκτικών γραφείων και διαβιβάζει
αμέσως το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών
στην Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να
προβεί σε έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων.
5. Η Ε.Λ.Τ.Ε. δικαιούται ανά πάσα στιγμή με κάθε
πρόσφορο μέσο να αναζητά πληροφορίες και διευκρι−
νίσεις ή/και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από
το υποψήφιο ελεγκτικό γραφείο διά του ορισθέντος
υπεύθυνου προσώπου του στοιχείου α΄ της παραγράφου
2 του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και να επικοινωνεί
και να ζητά πληροφορίες από αρμόδια πρόσωπα ή αρ−
χές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, ιδίως προκειμένου να επιβεβαιώσει
την συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 4 του Ν.
3693/2008 εχέγγυων εντιμότητας στο πρόσωπο των
υποψήφιων ελεγκτικών γραφείων.
6. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού
γραφείου πραγματοποιείται, εφόσον διαπιστωθεί η
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, με πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης
του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επάρκεια και Περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης
1. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη συμ−
μετοχή των ασκουμένων σε υποχρεωτικούς ελέγχους
και έχει διάρκεια τριών ετών, εκ των οποίων δύο του−
λάχιστον υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτι−
κού γραφείου που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος, εκ των οποίων τα δύο (2)
έτη μετά την επιτυχή περάτωση των επαγγελματικών
εξετάσεων.
2. Η ως άνω πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κατ’ ελά−
χιστον χίλιες (1000) ώρες ελεγκτικής εμπειρίας ετησίως
σε υποχρεωτικούς ελέγχους υπό την εποπτεία νόμιμου
ελεγκτή.
3. Η αξιολόγηση της επάρκειας της πρακτικής άσκη−
σης γίνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε. Η πρακτική άσκηση κρίνεται
επαρκής εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι διατάξεις
της παρούσας, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος κε−
φαλαίου.
4. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοχεύουν να διασφα−
λίσουν ότι ο ασκούμενος έχει αφενός αποκτήσει την
ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των απαιτούμενων
θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου έχει εξασφαλίσει
τις απαραίτητες δεξιότητες για την άσκηση του επαγ−
γέλματος του νόμιμου ελεγκτή. Οι δεξιότητες αυτές πα−
ρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
α) Δεοντολογία και Επαγγελματισμός: Ο ασκούμενος
πρέπει να έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκη−
σής του συμμόρφωση με τις αρχές επαγγελματισμού
και δεοντολογίας που ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.
β) Τεχνικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να απο−
δεικνύει την κατοχή των δεξιοτήτων που προβλέπονται
στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.
γ) Διοικητικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να
αποδεικνύει ότι κατέχει τις ικανότητες διοίκησης έργου
και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως εξειδικεύονται
στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.
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δ) Ελεγκτικές Δεξιότητες: Ο ασκούμενος πρέπει να
έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής του τις
δεξιότητες που διαλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 4 του
Παραρτήματος Β΄.
Από το σύνολο των δεξιοτήτων που ορίζονται στο
Παράρτημα Β΄, οι ασκούμενοι πρέπει να επιδείξουν την
απόκτηση όλων των Υποχρεωτικών δεξιοτήτων, καθώς
και μέρος των Προαιρετικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να
συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό δεξιοτήτων ανά
ενότητα, όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Β΄
της παρούσας.
5. Για την πιστοποίηση της απόκτησης των προανα−
φερθεισών δεξιοτήτων υποβάλλονται ετήσιες αναφορές
σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της παρούσας.
6. Οι ετήσιες αναφορές υπογράφονται από τον ασκού−
μενο, συνυπογράφονται από τον επιβλέποντα νόμιμο
ελεγκτή και έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης κατά
τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Κατατίθενται στο Σ.Ο.Ε.Λ.,
εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε έτους.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως έτος
ορίζεται το δωδεκάμηνο από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου.
7. Μετά την κατάθεση της αίτησης του Παραρτήματος
Α.1, το Σ.Ο.Ε.Λ. αντιπαραβάλλει τα στοιχεία των ετησί−
ων αναφορών του Παραρτήματος Γ΄, με τα αντίστοιχα
στοιχεία του τηρούμενου Μητρώου Ασκουμένων και
κατόπιν υποβάλλει στην Ε.Λ.Τ.Ε. βεβαίωση ότι όλα τα
στοιχεία είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη.
8. Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευ−
χέρεια και με κάθε πρόσφορο μέσο, να κρίνει καθ` όλη
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μέσα στο πλαί−

σιο του αντικειμενικού σκοπού της πρακτικής άσκησης,
την επάρκεια του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης
και την επάρκεια της εποπτείας των προσώπων, περι−
λαμβανομένων και των νόμιμων ελεγκτών, που αναλαμ−
βάνουν την εποπτεία των ασκουμένων.
9. Οι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική
άδεια σε οποιοδήποτε κράτος − μέλος έχουν δικαίω−
μα να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα, με
την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε ειδικές Επαγγελ−
ματικές εξετάσεις, που διενεργούνται στην Ελληνική
γλώσσα, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την Οδη−
γία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, στα γνωστικά
αντικείμενα που αναφέρονται στο ελληνικό νομοθετι−
κό και γενικότερα ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τους
υποχρεωτικούς ελέγχους και την εργασία των νόμιμων
ελεγκτών.
10. Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτές
τρίτων κρατών γίνεται σύμφωνα µε το άρθρο 40 του
Ν. 3693/2008 και τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τελικές διατάξεις
1. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται Παραρ−
τήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ.1
ǼȃȉȊȆȅ ǹǿȉǾȈǾȈ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈ ǹǻǼǿǹȈ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȁǼīȀȉǾ

ȆȡȠȢ: ȈȅǼȁ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:______ /_____ /______

ȀĮʌȠįȚıĲȡȓȠȣ 28
106 82, ǹșȒȞĮ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǹȚĲȠȪȞĲȠȢ:
1. ǵȞȠȝĮ:
2. ǼʌȫȞȣȝȠ:
3. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ:
4. ȂȘĲȡȫȞȣȝȠ:
5. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ):
6. ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
7. ǹȡȤȒ ǲțįȠıȘȢ ǹǻȉ:
8. ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ:
9. ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ:
10. ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȈȅǼȁ:
11. ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ:
12. ǻȚİȪșȣȞıȘ:
13. ȉȘȜȑĳȦȞĮ:

14. Fax:
15. E-mail:
16. ȆȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ
ȖȡĮĳİȓȠȣ (İʌȦȞȣȝȓĮ, įȚĮțȡȚĲȚțȩ ĲȓĲȜȠ,
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮȚ įȚĮįȚțĲȣĮțȒ įȚİȪșȣȞıȘ)
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ Ȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ (İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤİȚ):
17. ȆȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ
ǼȜİȖțĲȫȞ ȐȜȜȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ Ȓ/țĮȚ
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ĲȡȓĲȘȢ ȤȫȡĮȢ, ȝİ ıĮĳȒ ȝȞİȓĮ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ
ĮȡȚșȝȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ țĮȚ ĲȘȢ İʌȦȞȣȝȓĮȢ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ĮȣĲȒ ȟȑȞȘȢ
ĮȡȤȒȢ (İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤİȚ):

ĬǼȂǹ: ȋȠȡȒȖȘıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȞȩȝȚȝȠȣ İȜİȖțĲȒ.
ȀȪȡȚȠȚ,
ǹȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȞȩȝȚȝȠȣ İȜİȖțĲȒ ȝİ ʌȡȐȟȘ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȁȠȖȚıĲȚțȒȢ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ǼȜȑȖȤȦȞ (ǼȁȉǼ) țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ
ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȒ ȆȡȐȟȘ 002/15.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ĳȐțİȜȠ ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ :
1. ȉȓĲȜȠȣȢ ıʌȠȣįȫȞ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȒȢ Ȓ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ǹǼǿ Ȓ ȉǼǿ)
ĲȘȢ ȘȝİįĮʌȒȢ Ȓ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣ ȦȢ ȚıȩĲȚȝȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ıʌȠȣįȫȞ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ
2. ǺİȕĮȓȦıȘ İʌȚĲȣȤȠȪȢ ʌİȡȐĲȦıȘȢ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ
3. ǺİȕĮȓȦıȘ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ȞȩȝȚȝȠȣ İȜİȖțĲȒ, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ
4. ǺİȕĮȓȦıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
5. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ȆȠȚȞȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ
6. ǹȞĮȜȣĲȚțȩ ȕȚȠȖȡĮĳȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ
7. Ȋ/ǻ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ȝİ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮȞȠȞȚıĲȚțȒ ʌȡȐȟȘ

ȅ ǹȚĲȫȞ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹ.2
ǼȃȉȊȆȅ ǹǿȉǾȈǾȈ
īȇǹĭǼǿȅȊ

ȆȡȠȢ: ȈȅǼȁ

ȋȅȇǾīǾȈǾȈ

ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:______ /_____ /______
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1. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ:
1.1 ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
1.2 ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ
1.3 ȃȠȝȚțȒ ȝȠȡĳȒ:
1.4 ǻȚİȪșȣȞıȘ ȑįȡĮȢ:
1.5 ǻȚİȪșȣȞıȘ ȣʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ Ȓ
ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ:
1.6 ǻȚĮįȚțĲȣĮțȒ įȚİȪșȣȞıȘ (email):
1.7 ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ:
1.8 ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ:
1.9 ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȈȅǼȁ
(İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ):
1.10 ȉȘȜȑĳȦȞĮ:
1.11 Fax:
1.12 ȆȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ
ǼȜİȖțĲȫȞ ȐȜȜȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ Ȓ/țĮȚ ĲȡȓĲȘȢ
ȤȫȡĮȢ, ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ĮȡȚșȝȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ țĮȚ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ȟȑȞȘȢ ĮȡȤȒȢ (İȐȞ ıȣȞĲȡȑȤİȚ):
1.13 ǿıĲȠıİȜȓįĮ:

2. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ:
2.1 ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:
2.2 ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ:

ǹǻǼǿǹȈ

ǼȁǼīȀȉǿȀȅȊ
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2.3 ȂȘĲȡȫȞȣȝȠ:
2.4 ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ):
2.5 ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ:
2.6 ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ:
2.7 ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
2.8 ǹȡȤȒ ǲțįȠıȘȢ ǹǻȉ:
2.9 ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ:
2.10 ǻȘȝȩıȚĮ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ:
2.11 ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȈȅǼȁ /ǼȁȉǼ
(İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ):
2.12 ȉȘȜȑĳȦȞĮ:

2.13 Fax:
2.14 Ǽ-mail:

3. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȘȞ Ǽ.ȁ.ȉ.Ǽ. ʌȡȠıȫʌȠȣ:
3.1 ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:
3.2 ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ:
3.3 ǿįȚȩĲȘĲĮ:
3.4 ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
3.5 ǻȚİȪșȣȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
3.6 ȉȘȜȑĳȦȞĮ:
3.7 Fax:
3.8 E-mail:

4. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȝİĲȩȤȦȞ Ȓ İĲĮȓȡȦȞ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
/ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ǹȡȚș. ȂȘĲȡȫȠȣ
Ǽ.ȁ.ȉ.Ǽ./Ȉ.ȅ.Ǽ.ȁ.
(İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)

ǹ.ǻ.ȉ.

ȆȠıȠıĲȩ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ
ȥȒĳȠȣ (%)
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5. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȦȞ İȜİȖțĲȫȞ ʌȠȣ șĮ įȚİȞİȡȖȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ȖȚĮ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ǹȡȚș. ȂȘĲȡȫȠȣ Ǽ.ȁ.ȉ.Ǽ./Ȉ.ȅ.Ǽ.ȁ.

ǹ.ǻ.ȉ.

6. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȝİȜȫȞ ȠȡȖȐȞȠȣ įȚȠȓțȘıȘȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/İʌȦȞȣȝȓĮ

ǿįȚȩĲȘĲĮ

ǹȡȚș.ȂȘĲȡȫȠȣ
Ǽ.ȁ.ȉ.Ǽ./Ȉ.ȅ.Ǽ.ȁ.
(İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)

ǹ.ǻ.ȉ.

ǻȚțĮȚȫȝĮĲĮ
ȥȒĳȠȣ (%)

ĬǼȂǹ: ȋȠȡȒȖȘıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ.
ȀȪȡȚȠȚ,
ǹȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ ȝİ ʌȡȐȟȘ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȁȠȖȚıĲȚțȒȢ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ǼȜȑȖȤȦȞ (ǼȁȉǼ) țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ
ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȒ ȆȡȐȟȘ 002/15.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ĳȐțİȜȠ ȝİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1. ȆȜȒȡȘ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ
2. ȆȡȩıĳĮĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȡȝȩįȚĮȢ įȚțĮıĲȚțȒȢ Ȓ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ʌİȡȓ ȝȘ:
ʌĲȫȤİȣıȘȢ/ĲȑȜİıȘȢ ıİ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĲȫȤİȣıȘȢ/ İțțĮșȐȡȚıȘȢ/ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ/ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ/ĲȑȜİıȘȢ ıİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțțĮșȐȡȚıȘȢ, ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, İȟȣȖȓĮȞıȘȢ
3. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲȩȤȦȞ Ȓ İĲĮȓȡȦȞ, ĲȦȞ ȝİȜȫȞ
ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ
ȖȡĮĳİȓȠȣ
4. Ȋ/ǻ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ, ȝİ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮȞȠȞȚıĲȚțȒ
ʌȡȐȟȘ
īȚĮ ĲȠ ĮȚĲȠȪȞ İȜİȖțĲȚțȩ ȖȡĮĳİȓȠ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ’ (įİȞ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ)
ȆȅǿȅȉǿȀǼȈ ǻǼȄǿȅȉǾȉǼȈ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȃȅȂǿȂȍȃ ǼȁǼīȀȉȍȃ
ȆȅǿȅȉǿȀǼȈ ǻǼȄǿȅȉǾȉǼȈ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȃȅȂǿȂȍȃ ǼȁǼīȀȉȍȃ

ȀȍǻǿȀȅȈ

ǻǼȄǿȅȉǾȉǹ

ĭȊȈǾ
ǻǼȄǿȅȉǾȉǹȈ

ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȩȢ
1.

ȈȪȞȠȜȠ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 6
ǼȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 6

1.1

īȞȫıȘ țĮȚ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȠȞ țȫįȚțĮ įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1.2

ǹȞȐʌĲȣȟȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ (ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ıİ ĲȡȓĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ
İȜİȖțĲȚțȒȢ İĲĮȚȡȓĮȢ)

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1.3

ǲȖțĮȚȡȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌİȡȓ
įİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȘıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ İʌȓ șİȝȐĲȦȞ
İȜİȖțĲȚțȒȢ țĮȚ ȜȠȖȚıĲȚțȒȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1.4

ȈĲȩȤİȣıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1.5

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ
İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

1.6

ǻȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

ȉİȤȞȚțȑȢ ǻİȟȚȩĲȘĲİȢ
2.

ȈȪȞȠȜȠ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 19
ǼȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 11

2.1

ȅȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ

2.1.1

ǼȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȘ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

2.1.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
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2.1.3

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȡșȒȢ İȡȝȘȞİȓĮȢ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮĲĮıĲȐıİȦȞ

2.2

ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȠȓțȘıȘ

2.2.1

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘ
įȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.2.2

ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘ įȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ
İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.3

ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ȆȜĮȓıȚȠ

2.3.1

ǼȞĲȠʌȚıȝȩȢ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ
İȜİȖȤȩȝİȞȘ ȠȞĲȩĲȘĲĮ.

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.3.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ
ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.4

ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩ ʌȜȐȞȠ țĮȚ ıȪȞĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ

2.4.1

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȠȪ ʌȜȐȞȠȣ (țĮĲĮȞȩȘıȘ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĲȠȝȑȦȞ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ)

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.4.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.4.3

ǼʌȚıțȩʌȘıȘ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ, İȞĲȠʌȚıȝȩȢ
ĮʌȠțȜȓıİȦȞ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ İʌİȟȘȖȒıİȦȞ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.5

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ įȚĮșİıȓȝȦȞ țĮȚ țİĳĮȜĮȓȠȣ

2.5.1

ȀĮĲĮȞȩȘıȘ țĮȚ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ
İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ ĮȣĲȒȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ
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2.5.2

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĲĮȝİȚĮțȫȞ ȡȠȫȞ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.5.3

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.6

ĭȩȡȠȚ

2.6.1

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȠȡșȠȪ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȠȣ
ĳȩȡȠȣ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ (ĲȡȑȤȠȞĲȠȢ țĮȚ ĮȞĮȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ)

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.6.2

ȀĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȦȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ
ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ (ĳȠȡȠȜȠȖȚțȩȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ)

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

2.7

ǼıȦĲİȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ

2.7.1

ȀĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ
İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

2.7.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

2.7.3

ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȣȡȘȝȐĲȦȞ (ĮįȣȞĮȝȚȫȞ țĮȚ İȜȜİȓȥİȦȞ) ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘ
įȚȠȓțȘıȘ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

2.7.4

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ İʌȐȡțİȚĮȢ ȜȠȖȚıĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ǻİȟȚȩĲȘĲİȢ
3.

3.1

ȈȪȞȠȜȠ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 12
ǼȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 9

ǹʌȠįȠȤȒ țĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ
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3.1.1

ȆȡȠȫșȘıȘ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ İȜİȖțĲȚțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ıİ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ ʌİȜȐĲȘ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

3.1.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȞȑȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ ʌİȜȐĲȘ
țĮȚ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.1.3

ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ
ıȪȝȕĮıȘȢ ĮȞȐșİıȘȢ ȑȡȖȠȣ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.1.4

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘıȓĮȢ ĲȘȢ İȜİȖțĲȚțȒȢ İĲĮȚȡȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ȠȝȐįĮȢ İȜȑȖȤȠȣ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.2

ǻȚȠȚțȘĲȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ

3.2.1

ǼʌȚįȓȦȟȘ ȖȚĮ ȑȖțĮȚȡȘ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ İȓıʌȡĮȟȘ ĲȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

3.2.2

ǼʌȚıțȩʌȘıȘ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.2.3

ȁȒȥȘ ȑȖțĮȚȡȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȜİȖȤȩȝİȞȠ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮıȤİșİȓıĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

3.2.4

ȆȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ıİ ĲĮțĲȚțȒ ȕȐıȘ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșȑȞĲȠȢ țȩıĲȠȣȢ ĲȠȣ
İȜİȖțĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

3.2.5

ȈȣȖțȡȩĲȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȠȝȐįĮȢ İȜȑȖȤȠȣ ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȣʌ’
ȩȥȚȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȚįȚĮȓĲİȡȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȘȢ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.2.6

ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȤȒ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ

ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ

3.2.7

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ İȜİȖțĲȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ țĮȚ
țĮĲĮȝİȡȚıȝȩȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

3.2.8

ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲȐȢ ĲȘȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
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ǼȜİȖțĲȚțȑȢ ǻİȟȚȩĲȘĲİȢ
4

ȈȪȞȠȜȠ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 13
ǼȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ : 13

4.1

ȈȤİįȚĮıȝȩȢ

4.1.1

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ İȜİȖțĲȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ İȜİȖțĲȚțȫȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.1.2

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İʌȚʌȑįȠȣ ıȘȝĮıȓĮȢ țĮȚ İʌȚȝİȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıĲȚȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ İȜİȖțĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.1.3

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ĮʌȐĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
țȚȞįȪȞȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩ țĮȚ
țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ İȜİȖȤȩȝİȞȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.1.4

ȈȤİįȚĮıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ İʌȚȝİȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘȞ İȜİȖțĲȚțȒ ȠȝȐįĮ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.2

ǼțĲȑȜİıȘ

4.2.1

ȈȣȜȜȠȖȒ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ İȜİȖțĲȚțȫȞ ĲİțȝȘȡȓȦȞ țĮȚ ıȪȞĲĮȟȘ
ĳȪȜȜȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.2.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ İȜİȖțĲȚțȫȞ ĲİțȝȘȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟĮȖȦȖȒ ıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.2.3

ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.2.4

ǼĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ İȜİȖțĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȕȐıİȚ ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ țĮȞȠȞȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.2.5

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ĲȘȢ İȜİȖțĲȚțȒȢ
İȡȖĮıȓĮȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
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4.2.6

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İʌȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȜİȖțĲȚțȠȪ
ĳĮțȑȜȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȩ İȟȑĲĮıȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȠȞĲȩĲȘĲĮ țĮȚ
ĲȦȞ șİȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ

4.3

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ

4.3.1

ǼȟĮȖȦȖȒ ıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞ İʌȓ ĮįȣȞĮȝȚȫȞ Ȓ İȜȜİȓȥİȦȞ ĲȦȞ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
İʌȚĲȡȠʌȒ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĲȘ įȚȠȓțȘıȘ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.3.2

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ıȘȝĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ, ĲȦȞ șİȝȐĲȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ Įʌȩ ĲȚȢ İȜİȖțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

4.3.3

ȅȡșȒ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȘȢ ȑțșİıȘȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȑțįȠıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ȖȞȫȝȘȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȜİȖțĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ.

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ī’
ǹȃǹȀǼĭǹȁǹǿȍȉǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǹȃǹĭȅȇǹ ȆȇǹȀȉǿȀǾȈ ǹȈȀǾȈǾȈ
ȰɁȰȾȵɌȰȿȰȻɏɈȻȾȸ ȵɈȸɇȻȰ ȰɁȰɌɃɆȰ ɅɆȰȾɈȻȾȸɇ ȰɇȾȸɇȸɇ
Ȱʋʊ:
/
/
ȶʘʎ:
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʄɸɶʃʏɼ

/

/
ɇʃʉʋʊʎ ʃɲɿ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ:
ȳʆʘʌʀɺʘ ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʏɻʌɻɽɸʀ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ
ɲʋʊ ɸʅɹʆɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ȿʉɶɿʍʏɿʃɼʎ Ɉʐʋʉʋʉɿɼʍɻʎ
ʃɲɿ ȵʄɹɶʖʘʆ ɼ/ ʃɲɿ ʏʉ ɇʙʅɲ Ƀʌʃʘʏʙʆ ȵʄɸɶʃʏʙʆ ȿʉɶɿʍʏʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʍʃʉʋʊ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏɻʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉʃʏɼʍʘ ɳɷɸɿɲ Ɂʊʅɿʅʉʐ ȵʄɸɶʃʏɼ. ɇʐʆɲɿʆʙ ʃɲɿ
ɲʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ɻ ȵȿɈȵ ɼ /ʃɲɿ ʏʉ ɇɃȵȿ ʆɲ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆʉʐʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɲʐʏɳ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʙʆʏɲʎ ɲʐʏɳ ʍʏʉʐʎ ɷɻʄʘɽɹʆʏɸʎ ɲʋʊ ɸʅɹʆɲ
ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɸʎ, ʆʊʅɿʅʉʐʎ ɸʄɸɶʃʏɹʎ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉ ɲʌʅʊɷɿʉ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ʉʆʉʅɲ:
ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ ɇɃȵȿ:
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʌɶʉɷʊʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ (ɸʋʘʆʐʅʀɲ,
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ, ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ, ʏɻʄɹʔʘʆʉ, e-mail)
ȵʋʘʆʐʅʀɲ:

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʄɸɶʃʏɼ
Ʉʆʉʅɲ:
ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʅɻʏʌʙʉʐ ȵȿɈȵ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:
e-mail:

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:
Ɉʀʏʄʉʎ ɽɹʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʄɸɶʃʏɼ
e-mail:

ȶʌɶʉ (Ʌɸʄɳʏɻʎ, ȵʀɷʉʎ ɹʌɶʉʐ ʃɲɿ Ʌɸʌʀʉɷʉʎ)

ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ
ʌʊʄʉʐ

ʔʑʍɻ ɹʌɶʉʐ

ȴɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ɸʇɲʍʃɼɽɻʃɲʆ

Ⱦʑʌɿʉʎ ȵʏɲʀʌʉʎ / Ɂʊʅɿʅʉʎ
ȵʄɸɶʃʏɼʎ

ɀɻ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃ
ɀɻ
ʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿ ɸʄɸɶʃʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ
(Ɂɲɿ/ɄɍȻ)
ʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ (Ɂɲɿ/ɄɍȻ)
(Ɂɲɿ/ɄɍȻ)

Ƀ ɲɿʏʙʆ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʎ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʄɸɶʃʏɼʎ:
ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ
ȴɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʃʌɿɴɼ ʃɲɿ ɲʄɻɽɼ,
ʃɲɿ ʊʏɿ ɹʖʘ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1.000 ʙʌɸʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɼʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʃʌʀɴɸɿɲʎ
ɶʆʘʌʀɺʘ ʊʏɿ ɽɲ ɹʖʘ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986.

Ƀ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʄɸɶʃʏɼʎ:
ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ
ȴɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʃʌɿɴɼ ʃɲɿ ɲʄɻɽɼ, ʃɲɿ ʊʏɿ
ɲɿʏʙʆ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʎ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 1.000 ʙʌɸʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʃʌʀɴɸɿɲʎ ɶʆʘʌʀɺʘ ʊʏɿ ɽɲ ɹʖʘ ʏɿʎ
ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986.

Ʉʆʉʅɲ:
ȵʋʙʆʐʅʉ:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ:

Ʉʆʉʅɲ:
ȵʋʙʆʐʅʉ:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(2)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 001/2015
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων
Ελεγκτών (άρθρο 11 του Ν.3693/2008).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 43 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ
Α΄/174/25.8.2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων
των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για
την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδη−
γίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε από με το άρθρο 33 παρ. 20
του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12.7.2013) «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛΤΕ, ανα−
μόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.
2. Το άρθρο 9 του Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστι−
κής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβη−
σης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ
Α΄163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου,
όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 11 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22−08−2014 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014)
και την υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27−02−2015 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 166/24−3−2015) τροποποίησή της.
6. Το υπ’ αριθμ. 100/2o /30−04−2015 πρακτικό συνεδρί−
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.
7. Τις σχετικές οδηγίες του IES7 της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of
Accountants) προς τα μέλη της για την συνεχή επαγ−
γελματική Εκπαίδευση των Λογιστών – Ελεγκτών.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έκδοση της κάτωθι κανονιστικής πράξης «Πρό−
γραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών
(άρθρο 11 του Ν. 3693/2008)».
Κατάρτιση Προγράμματος
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελε−
γκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) κατόπιν προτάσεων των ελε−
γκτικών εταιριών και γνώμης του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., καθορίζει και εξειδικεύει τα βασικά
χαρακτηριστικά του Προγράμματος της συνεχούς επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών (π.χ.
διάρκεια, περιεχόμενο, επάρκεια, αξιολόγηση κ.λ.π.) στα
πλαίσια των βασικών οδηγιών του IES 7 (IFAC). Όταν
απαιτείται από τις περιστάσεις, το Εποπτικό Συμβούλιο
του ΣΟΕΛ καταρτίζει έκτακτα προγράμματα με τις ίδιες
ως άνω διαδικασίες.
Τα Προγράμματα αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για έγκρι−
ση της διάρκειας και της επάρκειας τους.
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1. Σκοπός του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
• Η διατήρηση και βελτίωση των απαιτούμενων τε−
χνικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που
κατέχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές.
• Η παροχή βοήθειας στους Νόμιμους Ελεγκτές να
εφαρμόζουν νέες τεχνικές, να αντιλαμβάνονται απο−
τελεσματικότερα τις οικονομικές εξελίξεις και να αξι−
ολογούν την επίπτωσή τους τόσο στις ελεγχόμενες
οικονομικές μονάδες όσο και στη δική τους εργασία.
• Η παροχή εύλογης διασφάλισης στο κοινωνικό σύνο−
λο ότι οι Νόμιμοι Ελεγκτές έχουν τις τεχνικές γνώσεις
και επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για
να διεκπεραιώσουν τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν.
2. Υπόχρεοι του Προγράμματος
Υπόχρεοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος
συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι όλοι οι
Νόμιμοι Ελεγκτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Ν.3693/2008.
Οι ελεγκτικές εταιρείες οφείλουν να ενθαρρύνουν και
διευκολύνουν τους Νόμιμους Ελεγκτές για την παρακο−
λούθηση του Προγράμματος αυτού.
3. Φορείς παροχής του Προγράμματος
Οι φορείς παροχής του Προγράμματος συνεχούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης των Νόμιμων Ελεγκτών
είναι το Σ.Ο.Ε.Λ., οι ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και οι
φορείς και τα Ινστιτούτα που έχουν την δυνατότητα
χορήγησης διεθνούς επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ.
(ACCA, ACA κλπ).
Η επάρκεια των φορέων αυτών για την παροχή του
Προγράμματος αυτού αξιολογείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στο
πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Ν. 3693/2008.
4. Αντικείμενο του Προγράμματος
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νομίμων
Ελεγκτών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:
Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία
• Θέματα Λογιστικής – Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ−ΕΛΠ)
• Εμπορική Νομοθεσία
• Φορολογική Νομοθεσία
• Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας
• Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργά−
νωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον
έλεγχο
• Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτι−
κού ενδιαφέροντος.
• Άλλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του
Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.
Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νόμιμων
Ελεγκτών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20)
ώρες κατ’ έτος.
Μπορεί να υλοποιείται συνδυαστικά με τους κάτωθι
τρόπους:
α) Με παρακολούθηση σεμιναρίων διάρκειας εξήντα
(60) ωρών ανά τριετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’
έτος και πιστοποίηση.
Τα σεμινάρια αυτά είναι στοχευμένα να καλύπτουν
ειδικά θέματα των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων
και ειδικότερα τις μεταβολές που έχουν γίνει σε αυτά.
Η διενέργεια των σεμιναρίων αυτών γίνεται βάσει
εγκεκριμένου προγράμματος της συνεχούς επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών, από το
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Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ., Οι Νόμιμοι Ελεγκτές
έχουν δικαίωμα επιλογής των σεμιναρίων που θα πα−
ρακολουθήσουν.
β) Με εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα από τα γνω−
στικά αντικείμενα της ανωτέρω παραγράφου αρ. 5 που
αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται είτε από το Σ.Ο.Ε.Λ.,
είτε από τις ελεγκτικές εταιρίες, είτε από φορείς και Ιν−
στιτούτα που έχουν τη δυνατότητα χορήγησης διεθνούς
επαγγελματικού τίτλου, όπως π.χ. (ACCA, ACA κλπ), με
μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος. Οι ελεγκτικές εται−
ρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για τις προαναφερόμε−
νες εισηγήσεις, είτε εσωτερικούς εισηγητές (ορκωτούς
ελεγκτές και ειδικούς) είτε εξωτερικούς εισηγητές κατά
την κρίση τους, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής
απόδοσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
γ) Με συμμετοχή είτε σε επιτροπές είτε σε δημόσιες
εκδηλώσεις (π.χ. ημερίδες, συνέδρια κλπ) που αποδε−
δειγμένα πραγματοποιούνται και έχουν αντικείμενο
οποιοδήποτε θέμα από τα γνωστικά αντικείμενα της
ανωτέρω παραγράφου αρ. 5, με μέγιστο είκοσι (20) ώρες
κατ΄ έτος.
δ) Με άλλες ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να θεω−
ρηθούν ως επαγγελματική εκπαίδευση κατόπιν έγκρισης
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και πιστοποίηση,
με μέγιστο είκοσι (20) ώρες κατ΄ έτος..
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν
οι περιπτώσεις α,β,γ και δ ανωτέρω, η συνεχής επαγγελ−
ματική εκπαίδευση των Νομίμων Ελεγκτών Ο.Ε.Λ. πρέπει
να πιστοποιείται μόνο με παρακολούθηση σεμιναρίων
συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά τρι−
ετία με ελάχιστο είκοσι (20) ώρες κατ’ έτος.
6. Επίβλεψη του προγράμματος συνεχής επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης.
Α) Τήρηση Αρχείου Προγράμματος
Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συνεχή εκπαίδευση
των Ο.Ε.Λ. υποβάλλονται ετησίως στο Σ.Ο.Ε.Λ. προς

ενημέρωση του τηρούμενου Μητρώου με τις ώρες πα−
ρακολούθησης. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται από το
Σ.Ο.Ε.Λ., διαβιβάζονται ετησίως σε ηλεκτρονική μορφή
στην ΕΛΤΕ και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της
αρμόδιας Εποπτικής Αρχής.
Β) Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Για την επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος
συγκροτείται Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκ−
παίδευσης με απόφαση του ΣΟΕΛ. Η Επιτροπή αυτή
είναι τριμελής, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από:
Α. Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του
Σ.Ο.Ε.Λ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
Β. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.
που προτείνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ., ως μέλος της Επι−
τροπής.
Γ. Ένα μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της
Ε.Λ.Τ.Ε., που προτείνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε., ως Μέλος
της Επιτροπής.
Γ) Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων.
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την Ε.Λ.Τ.Ε.
ότι οι Νόμιμοι Ελεγκτές δεν τηρούν τις ελάχιστες ώρες
συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζονται
στην παράγραφο αρ. 5 της παρούσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 6 του Ν.3148/2003, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο αρ. 6Β της πα−
ρούσης θα είναι αρμόδια για τυχόν θέματα που μπορεί
να προκύψουν και δεν καλύπτονται από την παρούσα
Κανονιστική Πράξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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