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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. ποια είναι θ διαδικαςία που πρζπει να
ακολουκείται από τθν αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου για οριςμό
ορκωτών ελεγκτών-λογιςτών για το διαχειριςτικό ζλεγχο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
και ςυγκεκριμζνα αν πρζπει και με ποιο τρόπο να ορίηεται θ εταιρεία
ελζγχου, τα άτομα που κα διενεργοφν τον ζλεγχο και οι
αναπλθρωματικοί τουσ και το αντίτιμο του ζλεγχου (αν κα ορίηεται με
διαγωνιςμό ι άλλθ διαδικαςία).

************************

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το αρ. 18 του ιδρυτικοφ των Δ.Ε.Υ.Α. νόμου 1069/1980,
όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ.3 άρκρ.18 του ν.3320/2005
ορίηεται ότι:
«Ο τακτικόσ οικονομικόσ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ
ενεργείται από δφο (2) ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ορκωτϊν Λογιςτϊν τθσ παρ. 1 του
άρκρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίηονται από τον Γενικό
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ ςτθν αρχι κάκε οικονομικοφ ζτουσ.
Με τθν απόφαςθ διοριςμοφ ορίηεται και θ αμοιβι τουσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του π.δ/τοσ 226/1992 (ΦΕΚ Α` 120/1992)».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 20 του ωσ άνω νόμου ορίηονται τα
κάτωκι:
«1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τησ Περιφζρειασ αςκεί ζλεγχο νομιμότητοσ
ςτισ εξήσ αποφάςεισ του διοικητικοφ ςυμβουλίου:
α) Για την ψήφιςη του προχπολογιςμοφ τησ επιχείρηςησ και του
τεχνικοφ προγράμματοσ ζργων, καθϊσ και για κάθε τροποποίηςή τουσ.
β) Για την αγορά και εκποίηςη ακινήτων κτημάτων.
γ) Για την επιβάρυνςη των ακινήτων τησ επιχείρηςησ με εμπράγματα
δικαιϊματα.
δ) Για τη ςφναψη δανείων.
ε) Για τισ μελζτεσ, τα ζργα και τισ προμήθειεσ.

2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ ελζγχει τον ιςολογιςμό, τον
απολογιςμό και τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων και μπορεί να διατάξει τθ
διενζργεια ζκτακτου διαχειριςτικοφ και ταμειακοφ ελζγχου από
ορκωτοφσ ελεγκτζσ».
θμειϊνεται δε ότι οι ωσ άνω αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Γραμματζα
Περιφζρειασ ζχουν μεταφερκεί μετά τθν ιςχφ του Καλλικράτθ ςτον
Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Επίςθσ, ςφμφωνα με το αρ. 18 παρ. 5 και 6 του ν. 2231/1994 ορίηεται
ότι «5. Όπου από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του
π.δ/τοσ 226/1992 απαιτείται υποχρεωτικι χρθςιμοποίθςθ ορκωτϊν
ελεγκτϊν, τα αρμόδια όργανα υποχρεοφνται να εκλζγουν μία από τισ
εταιρίεσ ι κοινοπραξίεσ ορκωτϊν ελεγκτϊν, που είναι εγγεγραμμζνεσ
ςτθν ιδιαίτερθ μερίδα του μθτρϊου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 13
του π.δ/τοσ 226/1992. Η εκλεγόμενθ εταιρία ι κοινοπραξία οφείλει να
ανακζτει τθν ευκφνθ του ςυγκεκριμζνου ελζγχου ςε ζναν τουλάχιςτον
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προχπολογιηόμενεσ ϊρεσ πραγματοποίθςθσ του ελζγχου αυτοφ,
γνωςτοποιοφνται ςτθν προσ ζλεγχο μονάδα και ςτο Εποπτικό
Συμβοφλιο μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν θμζρα εκλογισ τθσ εταιρίασ ι
κοινοπραξίασ ορκωτϊν ελεγκτϊν. Η προςωπικι ςυμμετοχι του
ορκωτοφ ελεγκτι ςτον κάκε ανατικζμενο ςε αυτόν υποχρεωτικό
ζλεγχο δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 20% του ςυνολικοφ
χρόνου τθσ απαιτοφμενθσ απαςχόλθςθσ ςτον ζλεγχο αυτόν.
…6. Με γενικζσ ι ειδικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), μετά
πρόταςθ του Εποπτικοφ Συμβουλίου του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν

Λογιςτϊν (Σ.Ο.Ε.Λ.), κακορίηονται οι ελάχιςτεσ αναγκαίεσ ϊρεσ για τθ
διενζργεια των υποχρεωτικϊν ελζγχων, το ανϊτατο όριο ετιςιασ
απαςχόλθςθσ των νόμιμων ελεγκτϊν και του βοθκθτικοφ προςωπικοφ
τουσ ςτουσ υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ και τα υποβαλλόμενα ςτο
Σ.Ο.Ε.Λ. ςτοιχεία τθσ χριςεωσ, ςτθν οποία αφορά ο κάκε ζλεγχοσ. Για
τον κακοριςμό των ελάχιςτων αναγκαίων ωρϊν υποχρεωτικϊν
ελζγχων,
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αναγόμενα κατά περίπτωςθ ςτθν κατθγορία οντοτιτων ι ςτθ
ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, που αναφζρονται ςτα γενικά χαρακτθριςτικά
του κλάδου, ςτθν πολυπλοκότθτα του αντικειμζνου του ελζγχου, ςτθν
οργανωτικι δομι, ςτο μζγεκοσ και ςτθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ
αςκοφμενθσ δραςτθριότθτασ για το δθμόςιο ςυμφζρον».

Ενόψει των ανωτζρω, ςυμπεραίνονται τα ακόλουκα:
Ο τακτικόσ οικονομικόσ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
διενεργείται από δφο ορκωτοφσ ζλεγχεσ – λογιςτζσ, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ορκωτϊν Λογιςτϊν τθσ παρ. 1 του
άρκρου 13 του Π.Δ. 226/1992 και διορίηονται από τον Γενικό
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν αρχι του κάκε
οικονομικοφ ζτουσ.
Ζκτακτοσ διαχειριςτικόσ και ταμειακόσ ζλεγχοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να
διαταχκεί από τον Γενικό Γραμματζα και διεξάγεται επίςθσ από
ορκωτοφσ ελεγκτζσ.
Σο κόςτοσ ελζγχου, το οποίο κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ
Δ.Ε.Τ.Α., αποτελεί ςυνάρτθςθ των ωρϊν ελζγχου επί του ελαχίςτου

ενιαίου ωρομιςκίου το οποίο κακορίςκθκε από το Εποπτικό
υμβοφλιο βάςει τθσ παρ. 6 του άρκ. 18 του Ν. 2231/94.

Ακινα, 07.05.2015
Ο γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

