
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  

Θέμα: Απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008  

για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή  

Λογιστή Ι Νόμιμου Ελεγκτή  

1. Γενικά  

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) έχει συσταθεί µε το ΠΔ 226/1992 και  

είναι ο επίσημος ελεγκτικός φορέας της Ελλάδας.  

Με βάση την υπ' αριθμό 29580/940 (ΦΕΚ 1245/24.6.2009, τεύχος Β) Κανονιστική Πράξη  

της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ ΤΕ), έχει ανατεθεί στο ΣΟΕΛ η  

οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου  

7 του Ν.3693/2008, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως  

του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή / Νόμιμου Ελεγκτή.  

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται µε  

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας.  

 

2. Απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις  

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.369312008 παρέχεται η δυνατότητα  

απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα  

στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης για  

την απόκτηση του οποίου εξετάστηκε στα γνωστικά αυτά αντικείμενα. Στα πλαίσια  

υλοποίησης των διατάξεων αυτών καταρτίστηκε Κανονισμός Απαλλαγών, ο οποίος αφού  

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ ΤΕ και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ,  

τίθεται σε εφαρμογή από τις επόμενες Επαγγελματικές εξετάσεις, του Δεκεμβρίου 2012.  

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τον προαναφερόμενο Κανονισμό.  

Επισημαίνουμε ότι απαλλαγές από τις Επαγγελματικές εξετάσεις θα χορηγούνται στα  

μαθήματα υπόβαθρου µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό.  

3. Ενέργειες  

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου / ΤΕΙ σας, αλλά  

κυρίως τους φοιτητές σας για τις αναφερόμενες απαλλαγές από τις επαγγελματικές  

εξετάσεις των υποψήφιων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών/ Νομίμων Ελεγκτών.  

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι  

καλούνται να επικοινωνήσουν µε τη γραμματεία του ΣΟΕΛ (κα Δέσποινα Λέκκα στο  

τηλέφωνο 210-3891417 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση despoina.lekka@soel.gr).  

 


