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Πρόλογος

Καθώς η ανάγκη για την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για την οικονομική 
κατάσταση  των  επιχειρήσεων  γίνεται  ολοένα  και  πιο  επιτακτική,  ο  ρόλος  της 
Ελεγκτικής  αποκτά σημαντικό χαρακτήρα τόσο για τον  ιδιωτικό όσο και  για  τον 
δημόσιο τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το επάγγελμα της 
Ελεγκτικής συνίσταται στον έλεγχο των προς δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 
μιας επιχείρησης, για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και 
της εγκυρότητας τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών 
αλλά  και  των  υπόλοιπων  ενδιαφερόμενων  για  την  επιβίωση  και  την  περαιτέρω 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Μετά τα «λογιστικά σκάνδαλα» στις ΗΠΑ (Enron, WorldCom) αλλά και στην 
Ευρώπη  (Royal  Ahold,  Parmalat)  οι κυβερνήσεις  και  στις  δύο  πλευρές  του 
Ατλαντικού οδηγήθηκαν στην λήψη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό και την 
βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, η οποία 
εκπονήθηκε  στα  πλαίσια  του  μεταπτυχιακού  προγράμματος  της  Λογιστικής  & 
Χρηματοοικονομικής, είναι η παρουσίαση του ελληνικού  Ελεγκτικού Επαγγέλματος, 
όπως  αυτό  έχει  διαμορφωθεί  και  διαφοροποιηθεί  με  τα  χρόνια.  Από  την  πρώτη 
προσπάθεια θεσμοθέτησης της Ελεγκτικής με τον κωδ.ν.2190/1920 μέχρι και σήμερα, 
παρατηρούνται συνεχείς αλλαγές στην διαμόρφωση των κανόνων που ρυθμίζουν την 
λειτουργία της Ελεγκτικής. Ο εξωτερικός έλεγχος ξεκίνησε ως απλός έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν 
ύπαρξη  λαθών  ή  απάτης  στις  λογιστικές  καταχωρήσεις  και  στις  μέρες  μας  έχει 
εξελιχθεί σε έλεγχο αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες γενικές και 
εισαγωγικές   έννοιες  που  αφορούν  τον  θεσμό  της  Ελεγκτικής.  Παρουσιάζεται  η 
πρώτη  εμφάνιση  της  ελεγκτικής  και  η  ιστορική  της  εξέλιξη,  η  εννοιολογική 
οριοθέτηση και  το  περιεχόμενό της,  καθώς  και  η  αναγκαιότητα  της  ύπαρξης  της 
Ελεγκτικής.  Επίσης,  γίνεται  αναφορά  και  σε  διάφορες  κατηγοριοποιήσεις   που 
Γίνονται στην Ελεγκτική με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ακολούθως, στο δεύτερο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της Ελεγκτικής στην Ελλάδα, αλλά και 
όλοι  οι  κανόνες,  τα  πρότυπα,  οι  ρυθμίσεις  που  ισχύουν.  Στο  ίδιο  κεφάλαιο, 
αναφέρονται  και  τα  κριτήρια  σύμφωνα  με  τα  οποία  μια  επιχείρηση  είναι 
υποχρεωμένη από τον νόμο να διενεργήσει έλεγχο στις οικονομικές της καταστάσεις. 
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Τα προηγούμενα κριτήρια έχουν υποστεί πολλές τροποποιήσεις με το πέρασμα των 
χρόνων.  Επίσης,  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  νέα  νομοθεσία  η  οποία 
αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου.  Στο τρίτο κεφάλαιο,  γίνεται αναλυτική παρουσίαση των φορέων οι 
οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  την  ρύθμιση  του  ελεγκτικού  επαγγέλματος  τόσο στην 
Ελλάδα,  όσο  και  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής.  Πιο  συγκεκριμένα, 
παρουσιάζεται  ο  σημαντικός  ρυθμιστικός  ρόλος  της  Επιτροπής  Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) στο επάγγελμα της Ελεγκτικής, αλλά και των 
συμβουλίων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, 
στο οποίο περιγράφεται η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εξωτερικό ελεγκτή και 
την  επιτροπή  ελέγχου  της  ελεγχόμενης  επιχείρησης. Η  επιτροπή  αυτή  έχει 
διαμεσολαβητικό  ρόλο  ανάμεσα  στον  ανεξάρτητο  εξωτερικό  ελεγκτή  και  το 
Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και βοηθάει στην μεταξύ τους επικοινωνία. 
Παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορες έρευνες του εξωτερικού που 
μελετούν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον εξωτερικό ελεγκτή και την επιτροπή 
ελέγχου  της  ελεγχόμενης  επιχείρησης.  Τέλος  στο  πέμπτο  κεφάλαιο,  γίνεται  η 
παρουσίαση  στοιχείων  και  ερευνών  για  τις  ελεγκτικές  εταιρίες  που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
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1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική

1.1 Γενικά

Είναι  σχεδόν  αδιαμφισβήτητο  γεγονός  ότι  οι  εξελίξεις  που  παρατηρούνται 
στις σύγχρονες οικονομίες είναι συνεχείς. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του αριθμού 
των  επιχειρήσεων  και  των  οικονομικών  οργανισμών,  η  ανάπτυξη  και 
παγκοσμιοποίηση των αγορών και των κεφαλαίων, ο συνεχώς διευρυμένος θεμιτός 
και αθέμιτος ανταγωνισμός ,  η ολοένα και περισσότερο αύξηση του αριθμού των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων και η συνεχής διεύρυνση της τάξεως 
των  επαγγελματιών  στελεχών  επιχειρήσεων  είναι  μερικές  από  τις  σύγχρονες 
οικονομικές εξελίξεις. Μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή 
οικονομική πραγματικότητα, ο ρόλος του ελεγκτή αποκτά μία συνεχώς αυξανόμενη 
σημασία. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι προϊόν της εφαρμογής σύνθετων οικονομικών 
πολιτικών,  της  παρουσίας  ευνοϊκών  κοινωνικών  και  πολιτικών  συγκυριών,  της 
παρέμβασης του Κράτους στην οικονομική ζωή των χωρών και της ικανότητας των 
φορέων  των  οικονομικών  οργανισμών  του  δημοσίου  και  του  ιδιωτικού  τομέα  να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς πόρους που κατέχουν. Όλα αυτά 
συνεπάγονται  και  προϋποθέτουν  την  λήψη  ορθολογικών  αποφάσεων.  Η  λήψη 
ορθολογικών αποφάσεων,  προϋποθέτει  με  την σειρά της  την έγκαιρη εξασφάλιση 
σωστών,  χρήσιμων  και  επαρκών  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών.  Οι 
χρηματοοικονομικές ή διαφορετικά οι λογιστικές πληροφορίες είναι χρήσιμες μόνο 
όταν είναι αξιόπιστες, σχετικές και ουσιώδεις. Η εξακρίβωση και η επαλήθευση της 
αξιοπιστίας και της σημαντικότητάς των πληροφοριών αυτών, είναι αρμοδιότητα της 
Ελεγκτικής . Ο ρόλος της Ελεγκτικής τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο 
τομέα,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  καθίσταται  ζωτικής  και 
διαρκώς αυξανόμενης σημασίας.

Η ανάγκη για ύπαρξη διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, 
ακρίβειας  στις  πληροφορίες  που  δημοσιεύονται  από  κάθε  επιχείρηση,  αλλά  και 
εμπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στη συμμόρφωσή 
τους με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες κάθε Πολιτείας, επιβάλει την διενέργεια 
του ελέγχου στις οικονομικές μονάδες σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα Ελεγκτικά 
Πρότυπα.
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Μια πρώτη απόδειξη της έκτασης και της σημασίας της ελεγκτικής και των 
ελέγχων στην σύγχρονη κοινωνία αποτελούν τα παρακάτω:
• Οι οικονομικές καταστάσεις χιλιάδων ανώνυμων εταιριών, ελέγχονται σε ετήσια 

βάση  και  οι  εκθέσεις  των  ελεγκτών  συνοδεύουν  τις  καταστάσεις  αυτές, 
ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και προσθέτοντάς τους αξία.

• Σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους, υπόκεινται 
και οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και οι οργανισμοί και οι φορείς πρώτου και 
δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Εκατομμύρια  φορολογικές  δηλώσεις  υποβάλλονται  κάθε χρόνο και  ελέγχονται 
από φορολογικούς ελεγκτές.

• Τέλος, σε καθημερινή βάση  πραγματοποιούνται από ελεγκτικά κλιμάκια χιλιάδες 
έλεγχοι  για  την  προστασία  της  υγιεινής  των  πολιτών,  των  οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
των κανόνων σεβασμού του περιβάλλοντος.

1.2 Ιστορική Εξέλιξη Ελεγκτικής  1  

Ιστορικά,  η  ελεγκτική  πρακτική  προηγήθηκε  της  ελεγκτικής  επιστήμης.  Η 
αρχική θεσμοθέτηση του  ελέγχου,  των βασικών κανόνων  και  των  πρακτικών της 
ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων του οικονομικού 
βίου και του πολιτισμού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από τον χρόνο της εμφάνισης 
των  πρώτων  ανταλλαγών  αγαθών  μεταξύ  ατόμων  και  διαφόρων  οικονομικών 
μονάδων.

Η ανάγκη εφαρμογής διαφόρων μέτρων ελέγχου κατά τις συναλλαγές έγινε 
ιδιαίτερα αισθητή με την εισαγωγή και την αναγνώριση του χρήματος ως μονάδας 
μέτρησης αξιών, ως μέσου διεξαγωγής οικονομικών συναλλαγών και  ως απόθεμα 
πλούτου. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για 
τις  συναλλαγές,  στη  διαφύλαξη  και  τη  σωστή  διαχείριση  του  πλούτου  και  στην 
προστασία των συμβαλλομένων.

Οι  πρώτες  γραπτές  μαρτυρίες  για  την  ύπαρξη  λογιστικών  εκθέσεων  με 
στοιχεία ελεγκτικών μαρτυριών εμφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ.. 

1 Χρήστος Ι.  Καζαντζής (2006),  ¨Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: μια συστηματική προσέγγισή 
εννοιών, αρχών και προτύπων¨, σελ.40
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Στην  αρχαία  Αίγυπτο  θεσπίζεται  το  αξίωμα  των  “Επιστατών”  για  το  στοιχειώδη 
έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών και της απόδοσης των φόρων.

Στην αρχαία Ελλάδα, στην περίοδο 500 π.Χ.–300 π.Χ., απαντάται ο θεσμός 
του ελεγκτή για την εξέταση για την εξέταση της διαχείρισης των Οικονομικών του 
Κράτους. Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα δημιουργήθηκε ο θεσμός των “Λογιστών” 
και  των  “Εύθυνων”  οι  οποίοι  με  προκαθορισμένη  οργανωτική  ιεραρχία  και 
συγκρότηση είχαν ως κύριο έργο τον έλεγχο  της χρηστής διαχείρισης του πλούτου 
των πόλεων, των ναών και των Λογαριασμών Διαχείρισης των αξιωματούχων που 
αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα. Παρομοίως,  με ελεγκτικές αρμοδιότητες 
ήταν  επιφορτισμένοι  και  στην  υπόλοιπη  αρχαία  Ελλάδα  οι  “Εξεταστές”,  οι 
“Συνήγοροι” και οι “Δοκιμαστήριοι” στην Αρχαϊκή Συμπολιτεία, οι “Απόλογοι” στην 
Θάσο και οι “Αρχησκόποι” στη Φθιώτιδα. Στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
υπήρχαν οι “Ύπατοι”, οι “Κήνσορες”, οι “Τιμητές” και οι “Ταμίες”, με αρμοδιότητες 
και πρακτικές ανάλογες των ελεγκτών της αρχαίας Ελλάδας και με υποχρέωση να 
υποβάλλουν τις εκθέσεις των ελέγχων  τους στη ρωμαϊκή Σύγκλητο για τη διαχείριση 
του Δημόσιου Χρήματος.  Ακολούθως,  στο Βυζάντιο ισχυροποιείται ο θεσμός των 
λογιστικών ελεγκτών, λόγω της σημαντικής παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού 
στην οικονομική ζωή.

Στη  Δυτική  Ευρώπη,  κατά  τα  πρώτα  χρόνια  του  Μεσαίωνα,  δεν 
παρατηρούνται αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της Ελεγκτικής. Στις αρχές της 
Αναγέννησης, η οικονομική και εμπορική άνθιση των πόλεων της Ιταλίας  δίνει νέα 
ώθηση  στον  θεσμό  του  ελέγχου.  Στις  αρχές  του  16ου αιώνα,  στην  πατρίδα  της 
λογιστικής, την Ιταλία, η πόλη της Πίζας είχε τον επίσημο ελεγκτή των οικονομικών 
της  στοιχείων,  ενώ  το  1581  εμφανίζεται  στη  Βενετία  η  “Ένωση  επαγγελματιών 
Ελεγκτών”, η οποία είχε και τον τίτλο “Collegio dei Raxonati”. Ο όρος  Auditors2 

(Ελεγκτές) πρωτοεμφανίστηκε στην Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε σχετικό διάταγμα 
του  Εδουάρδου  του  Α΄,  το  οποίο  όριζε  ότι  όλοι  οι  διαχειριστές  του  Δημόσιου 
Χρήματος θα ελέγχονται από τους  Auditors.  Επίσης, στην Μεγάλη Βρετανία,  που 
θεωρείται η πατρίδα της Ελεγκτικής, με τον εταιρικό νόμο του 1862 αναγνωρίζεται η 
ανάγκη  για  ακριβοδίκαιη   και  αξιόπιστη  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  της 
κοινωνίας μέσα από ένα οργανωμένο και τυποποιημένο λογιστικό σύστημα, μαζί με 
τη  ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων μικρών και μεγάλων 
επιχειρήσεων.

2 Ο Αγγλοσαξονικός όρος για τους ελεγκτές δεν είναι “Controller”, αλλά  “Auditor”. Ο όρος αυτός 
γλωσσολογικά σημαίνει ακροατής, δηλ. κάποιος που ακούει, και η προέλευσή του είναι από τα πολύ 
παλιά  χρόνια  όταν  οι  ελεγκτές  λογιστές  είχαν  ως  κύρια  αποστολή  τους  να  εξετάζουν  τους 
λογαριασμούς  μιας  οικονομικής  μονάδας  μόνο  με  βάση  την  ακρόαση  των  συναλλαγών  και  των 
λογαριασμών. Τα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη της εξέτασης και επιβεβαίωσης των λογαριασμών 
αποκαλούνταν  Auditors.  Αξίζει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  οι  σημερινοί  έλεγχοι  των  οικονομικών 
μονάδων δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με απλή ακρόαση λογαριασμών.

8



 Στη συνέχεια, η Λογιστική και η Ελεγκτική ακολούθησαν τη μεγάλη ανάπτυξη 
του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, όπου το 1912 διαβάζουμε 
στον R.Montgomery ότι οι κύριοι στόχοι του ελέγχου είναι3:
• Η ανακάλυψη και η πρόληψη της απάτης
• Η ανακάλυψη και η πρόληψη λαθών
• Η  εκτίμηση  της  πραγματικής  χρηματοοικονομικής  κατάστασης  και  των 

αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης με μικρότερη έμφαση στην ανακάλυψη απάτης 
και λαθών διαχείρισης.

Η  προσπάθεια  της  μετατόπισης  της  έμφασης  του  εξωτερικού  ελέγχου  από  στην 
ανακάλυψη  απάτης  και  λαθών  διαχείρισης  στην  εκτίμηση  της  πραγματικής 
χρηματοοικονομικής  κατάστασης  και  των  αποτελεσμάτων  μιας  επιχείρησης 
συνεχίστηκε, όχι  χωρίς διαφωνίες,  μέχρι και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 
αγγλοσαξονικές χώρες, οπότε η πλάστιγγα έγειρε τελικά κατά τη δεκαετία του 1960 
υπέρ και διαμορφώθηκε στη θέση ότι  ο σκοπός του ελέγχου είναι  η διαμόρφωση 
γνώμης περί της ορθής (fair) παρουσίασης της χρηματοοικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η διαχρονική διαμόρφωση των στόχων 
της Ελεγκτικής φαίνεται πιο αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1. Διαχρονική διαμόρφωση στόχων Ελεγκτικής

Περίοδος Αναφερόμενοι ως 
ελεγκτικοί στόχοι

Έκταση Ελέγχου Αναγνώριση της 
σημασίας εσωτερικής 
οργάνωσης/ ελέγχου

-1500
1500-1850
1850-1905

Ανακάλυψη απάτης
Ανακάλυψη απάτης
Ανακάλυψη απάτης

Λεπτομερής
Λεπτομερής

Κάποιοι έλεγχοι,
κυρίως λεπτομερείς

Ανύπαρκτη
Ανύπαρκτη
Ανύπαρκτη

1905-1933 Εκτίμηση της 
ορθότητας (fairness) 
της παρουσίασης των 
χρημ/κων μεγεθών.
Ανακάλυψη απάτης 

και λαθών

Λεπτομερής και 
έλεγχοι

Μικρή Αναγνώριση

1933-1940 Εκτίμηση της 
ορθότητας (fairness) 
της παρουσίασης των 
χρημ/κων μεγεθών.
Ανακάλυψη απάτης 

και λαθών

Έλεγχοι Αυξανόμενη αναγνώριση

1940-1960 Εκτίμηση της 
ορθότητας (fairness) 
της παρουσίασης των 
χρημ/κων μεγεθών.

Έλεγχοι Σημαντική

Πηγή: The Accounting Review, October 1962, pp696-703.

3 Κάντζος Κωνσταντίνος, Χονδράκη Αθηνά (2006), “Ελεγκτική: Θεωρία και Πρακτική”, σελ.25
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1.3 Η εννοιολογική οριοθέτηση και το περιεχόμενο της Ελεγκτικής

Η Ελεγκτική, ως ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Λογιστικής, 
παράγει  καινούργια  γνώση  μέσα  από  τη  διεξαγωγή  ορθολογικής  και  μεθοδικής 
έρευνας και εξασφαλίζει την έγκυρη παρουσίαση των νέων γνώσεων. Η σύγχρονη 
Ελεγκτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με  τις πιο βασικές επιστήμες της διοίκησης 
οικονομικών μονάδων, όπως την Οικονομική, Στατιστική, Νομική και Πληροφορική. 
Από  τις  επιστήμες  αυτές,  η  Ελεγκτική  αντλεί  τη  σύγχρονη  μεθοδολογία  για  την 
ικανοποιητική επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στο υποκείμενο και το αντικείμενο 
των ελέγχων και στην ελεγκτική εργασία.

Προκειμένου να είναι χρήσιμη μια οριοθέτηση της Ελεγκτικής πρέπει να είναι 
απλή, αλλά ταυτόχρονα περιεκτική. Κατά καιρούς, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για 
την επιστήμη της Ελεγκτικής τόσο στην ελληνική, όσο και στην ξένη βιβλιογραφία. 
Συγκεκριμένα:
• “Ελεγκτική είναι  το σύνολο των κανόνων,  αρχών και  ενεργειών,  με  βάση τις 

οποίες  διενεργείται  κάθε  λογιστικό-διαχειριστικός  έλεγχος  με  σκοπό  τη 
διατύπωση  αιτιολογημένων  συμπερασμάτων  σχετικά  με  κάποια  οικονομική 
διαχείριση4”.

• “Ελεγκτική των επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο λογιστικών και οικονομοτεχνικών 
ενεργειών,  που  έχουν  ως  σκοπό  την  εξακρίβωση  θεμάτων  αναγόμενων  στη 
συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων5”.

• “Ελεγκτική  είναι  ο  επιστημονικός  κλάδος  της  συστηματικής  διαδικασίας 
συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, από ένα ανεξάρτητο και 
ικανό  για  την  περίπτωση  πρόσωπο,  τα  οποία  τεκμήρια  αφορούν  μετρήσιμες 
πληροφορίες συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, με σκοπό να εξακριβωθεί και 
να γνωστοποιηθεί  στους  ενδιαφερόμενους  χρήστες  κατά  πόσο οι  πληροφορίες 
αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια6”.

4 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος (2005), ¨Ελεγκτική¨, σελ.8
5 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος (2005), ¨Ελεγκτική¨, σελ.8
6 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), ¨Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: μια συστηματική προσέγγισή 
εννοιών, αρχών και προτύπων¨, σελ.52
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1.4 Σημασία και Αναγκαιότητα Ελέγχων

Κατά  καιρούς  έχουν  υποστηριχθεί  διάφορες  βάσεις  για  τη  θεμελίωση  της 
Ελεγκτικής και των ελέγχων. Κάποιες από αυτές αναλύονται παρακάτω:

Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης 

Σύμφωνα  με  τον  γνωστό  ορκωτό  λογιστή  Θ.  Γρηγοράκο  (1989),  η 
αναγκαιότητα  του  ελέγχου  οποιασδήποτε  οικονομικής  μονάδας,  πηγάζει  από  τις 
ατέλειες  της  ανθρώπινης  φύσης.  Τα  λάθη,  οι  καταδολιεύσεις,  οι  απάτες  και  η 
ανειλικρίνεια  είναι  έμφυτα  στον  άνθρωπο.  Η  εξέλιξη  της  επιστήμης  και  του 
πολιτισμού,  και  γενικά  οι  κοινωνικές  και  οικονομικές  συνθήκες  διαβίωσης, 
επηρεάζουν,  άλλοτε  θετικά  κι  άλλοτε  αρνητικά,  τις  αδυναμίες  αυτές,  δεν  είναι 
δυνατόν όμως να τις εξαφανίσουν αφού είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου. Οπότε, 
η  μοναδική  λύση  για  την  καταπολέμηση  των  λαθών,  της  ανειλικρίνειας  και  των 
καταδολιεύσεων  είναι  ο  έλεγχος.  Ο  έλεγχος  αποτελεί  απαραίτητο  συμπλήρωμα 
οποιασδήποτε  οικονομικής  διαχειρίσεως  ξένης  περιουσίας,  είναι  ένα  είδος 
ασφαλίσεως ατά των λαθών, της ανειλικρίνειας,  της κλοπής και της απάτης, η δε 
αμοιβή του ελεγκτή αποτελεί το ασφάλιστρο. Η παραπάνω προσέγγιση αντιστοιχεί 
στις αντιλήψεις περί Ελεγκτικής στην πρώτη φάση ανάπτυξης της.

Ο έγκαιρος εντοπισμός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων

Οι  υποστηρικτές  της  συγκεκριμένης  προσέγγισης  υιοθετούν  σαν  βάση 
θεμελίωσης της Ελεγκτικής τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διόρθωση των λογιστικών 
σφαλμάτων,  τα  οποία  ανεξάρτητα  του  ηθελημένου  ή  αθέλητου  χαρακτήρα  τους, 
παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις με συνέπεια να μπορούν να παρουσιάσουν 
μια αλλοιωμένη και ανακριβή εικόνα της επιχείρησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 
παραπληροφόρηση αλλά και  εξαπάτηση των ενδιαφερομένων,  για  την πορεία της 
επιχείρησης, προσώπων. Σύμφωνα με τον (1966), «το σφάλμα στη λογιστική είναι 
επαγγελματικό σφάλμα, οφειλόμενο σε αμέλεια ή άγνοια των λογιστικών κανόνων».

Σχέση ιδιοκτήτη-διαχειριστή

Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση η λογιστική 
καθώς και η ελεγκτική παίζουν σημαντικό ρόλο στην σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη και 
του διαχειριστή μιας επιχείρησης.  Λόγω της  ασυμμετρίας των πληροφοριών  που 
υπάρχει  μεταξύ  του  διαχειριστή  μιας  οικονομικής  οντότητας  και  του  ιδιοκτήτη-
μετόχου ο οποίος βρίσκεται εκτός της διοικούμενης από τον διαχειριστή οικονομικής 
οντότητας, δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων. Εάν ο στόχος και των δυο μερών 
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είναι  η  μεγιστοποίηση  του  προσωπικού  τους  συμφέροντος  τότε  είναι  πιθανόν  οι 
επικεφαλείς των οικονομικών μονάδων να μην ενεργούν προς την κατεύθυνση  της 
καλύτερης  δυνατής  διασφάλισης  των  συμφερόντων  των  μετόχων.  Από  τα 
προηγούμενα συνάγεται  ότι  ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της ελεγκτικής 
φαίνεται να είναι η διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της επιχειρηματικής ζωής, 
της  διαφάνειας  και  της  προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων σε εθνικό και 
διεθνές  επίπεδο.  Οι  ελεγκτές,  με  την  εγκυρότητα  που  διακρίνει  το  έργο  τους 
συμβάλλουν, στη δημιουργία “πίστης” στις κεφαλαιακές οικονομικές μονάδες, στην 
προστασία  τα  μειοψηφίας  των  μετόχων,  των  συναλλασσόμενων,  των  πιστωτικών 
οργανισμών  και  του  κοινωνικού  συνόλου  από  την  καταχρηστική  λειτουργία 
οικονομικών μονάδων. Τέλος, οι  ελεγκτές αποβλέπουν στον εντοπισμό αδυναμιών 
στην  οργάνωση  και  λειτουργία,  στην  αποκάλυψη  λαθών  ή  παραβιάσεων  των 
οικονομικών  μονάδων  και  στην  υποβολή  προτάσεων  βελτιώσεων  και 
ορθολογικότερης λειτουργίας τους.

Η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες

Προκειμένου  να  ληφθεί  μια  οικονομική  απόφαση  σε  μια  οργανωμένη 
κοινωνία πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες. Για την 
λήψη  ορθολογικών  αποφάσεων  είναι  απαραίτητο  οι  πληροφορίες  που 
χρησιμοποιούνται να είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια απεικονισμένες και ελεύθερες 
προκαταλήψεων  και  σκοπιμοτήτων.  Οι  ανακριβείς  πληροφορίες  σε  μια  κοινωνία 
μπορεί  να  προκαλέσουν  την  αναποτελεσματική  και  μη  αποδοτική  κατανομή  και 
χρησιμοποίηση των παραγωγικών πόρων, η οποία τελικά μπορεί να αποβεί σε βάρος 
της κοινωνίας και όλων εκείνων που λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις. Η δοκιμότερη 
ίσως λύση για την εξεύρεση και χρήση αξιόπιστων πληροφοριών είναι η καθιέρωση 
κάποιας μορφής εξέλεγξης, επισκόπηση, αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των 
πληροφοριών  από  ένα  ειδικά  καταρτισμένο  πρόσωπο  που  θα  πρέπει  να  έχει 
ανεξαρτησία στην έκφραση της γνώμης και επαγγελματική αρτιότητα. Το πρόσωπο 
αυτό, δεν είναι άλλο από τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Με την συμβολή του οι 
ελεγχθείσες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων 
ως πλήρεις, αξιόπιστες και ελεύθερες σκοπιμοτήτων. Αξιόπιστες πληροφορίες ζητούν 
οι  μέτοχοι  μιας  επιχείρησης,  οι  πιστωτές,  οι  μελλοντικοί  επενδυτές  της,  οι 
ασφαλιστικοί  οργανισμοί, το Δημόσιο κ.α..  Όπως είναι φανερό, το επάγγελμα της 
Ελεγκτικής παρέχει σημαντική συνεισφορά στην διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 
εγκυρότητας των πληροφοριών που προέρχονται από επιχειρηματικές μονάδες.
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1.5 Το αντικείμενο, το υποκείμενο και οι διαδικασίες του ελέγχου

Τα δυο βασικά στοιχεία του εννοιολογικού πυρήνα της Ελεγκτικής είναι το 
αντικείμενο  και  το  υποκείμενο  του  ελέγχου.  Μέχρι  το  1980,  η  βιβλιογραφία  της 
Ελεγκτικής προσέγγιζε την Ελεγκτική μέσα από τα δυο αυτά βασικά της στοιχεία.

Έτσι,  αντικείμενο  του  ελέγχου  είναι  το  τι  ελέγχεται  και  ποίοι  είναι  οι 
επιδιωκόμενοι  σκοποί  αυτού  του  ελέγχου.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  της 
βιβλιογραφίας θεωρεί ως αντικείμενο του ελέγχου την οικονομική διαχείριση ξένης 
περιουσίας, όπως μπορεί να θεωρηθεί η περιουσία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου  από  τους  τρίτους  που  την  διαχειρίζονται7. Ευρύτερα,  αντικείμενο  του 
ελέγχου  αποτελεί  ο  έλεγχος  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του  συστήματος  της 
επιχείρησης  και  των  υποσυστημάτων  της,  δηλαδή  των  λειτουργιών  και  των 
δραστηριοτήτων  της.  Ακολούθως,  ως  βασικοί  σκοποί   του  ελέγχου  μπορούν  να 
αναφερθούν οι εξής8:
• Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, απατών 

κλπ.
• Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων και 

απατών.
• Έγκριση,  ανάλυση  και  σχολιασμός  της  ακρίβειας  και  της  πιστότητας  των 

διάφορων  οικονομικών  καταστάσεων  στο  σύνολό  τους  (π.χ.  Ισολογισμός, 
Αποτελέσματα Χρήσης κλπ.).

• Αξιολόγηση  της  σύνταξης  και  παράθεσης  διαφόρων  επιμέρους  σημείων  των 
οικονομικών  καταστάσεων,  που  συνήθως  αποτελούν  ενδιαφέροντα  και 
κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην 
επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, εσωτερική 
αξία μετοχών κλπ.)

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 
είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων. 

• Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 
της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης.

• Στάθμιση  των  πιθανοτήτων  ικανοποίησης  κάθε  λογής  απαιτήσεων  της 
επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει 
έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το αντικείμενο και οι αντικειμενικοί σκοποί 
του ελέγχου ποικίλουν, με συνέπεια να είναι αναγκαία μια ταξινόμηση σε κατηγορίες 

7 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), ¨Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: μια συστηματική προσέγγισή 
εννοιών, αρχών και προτύπων¨, σελ.81
8 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος (2005), ¨Ελεγκτική¨, σελ.14
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των διαφόρων ελέγχων με κριτήριο το διαφορετικό αντικείμενο ελέγχου τους. Αυτή η 
ταξινόμηση, θα ακολουθήσει σε επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου.

Ως υποκείμενο του ελέγχου μπορεί να θεωρηθεί ο ελεγκτής, ο οποίος είναι και 
το πρόσωπο το οποίο  καταστρώνει,  προγραμματίζει  και  τελικά διενεργεί  την όλη 
ελεγκτική διαδικασία. Ο ελεγκτής μπορεί να είναι είτε εσωτερικός, είτε εξωτερικός. 
Έτσι,  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  ανήκει  στα  στελέχη  της  επιχείρησης,  δηλαδή  είναι 
υπάλληλος της επιχείρησης, και έχει ως καθήκον του την διενέργεια ελέγχων μέσα 
στην ίδια την επιχείρηση. Προκείμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 
διενέργειας  των  ελέγχων από τον  εσωτερικό ελεγκτή,  οργανωτικά,  το  τμήμα των 
εσωτερικών ελεγκτών συνήθως υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης ή 
στην επιτροπή ελέγχου. Ακολούθως,  ο  εξωτερικός ελεγκτής,  ο  οποίος αναφέρεται 
συχνά  και  ως  ανεξάρτητος  ελεγκτής  ή  ορκωτός  ελεγκτής  λογιστής,   ελέγχει  τις 
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης αλλά δεν ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό 
της. Ο  εξωτερικός ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει συσχετισθεί ή 
εγκλιματισθεί με άτομα και παράγοντες της επιχείρησης. Αυτή η έλλειψη κάθε είδους 
δεσμού με τους διοικούντες της οικονομικής μονάδας, καθώς και η αυτοτέλεια της 
δράσης του αποτελούν το καλύτερο πιστοποιητικό του κύρους  και  της  ευρύτατης 
χρησιμότητας και ορθότητας των πορισμάτων του. Η χρήση ελεγκτικών υπηρεσιών 
από εξωτερικό ελεγκτή γίνεται είτε διότι το προβλέπει η νομοθεσία της χώρας που 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε διότι το επιθυμούν οι μέτοχοι ή η διοίκησή της 
επιχείρησης.

Τέλος, εκτός από το αντικείμενο και το υποκείμενο του ελέγχου, η Ελεγκτική 
εξετάζει  και  τις  ελεγκτικές  διαδικασίες,  δηλαδή  τις  επιστημονικές  τεχνικές  και 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο. 

1.6 Διακρίσεις Ελεγκτικής  9  

Ως λειτουργία της ευρύτερης διοίκησης της κοινωνίας, η Ελεγκτική μπορεί να 
διακριθεί στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες :

• Εξωτερική, ανεξάρτητη Ελεγκτική  : Αυτού του είδους ο έλεγχος διενεργείται από 
εξωτερικούς  ελεγκτές,  οι  οποίοι  είναι  επαγγελματίες  και  ειδικά εκπαιδευμένοι 
λογιστές/ελεγκτές,  που είναι γνωστοί ως ορκωτοί ελεγκτές ή ορκωτοί λογιστές 
(Certified Public Accountants ή  Chartered Accountants).  Ο εξωτερικός έλεγχος 

9 Αντώνης Α. Πάπας (1999), “Εισαγωγή στην Ελεγκτική” 

14



διενεργείται  στο λογιστικό σύστημα μιας μονάδας,  αλλά και άλλων επιμέρους 
οργανωτικών  συστημάτων  τα  οποία  μπορούν  εμμέσως  να  επηρεάζουν  την 
αποτελεσματικότητα  του  λογιστικού  συστήματος,  με  την  χρήση  ελεγκτικών 
standards αλλά  και  άλλων  μεθόδων  τις  οποίες  θα  κρίνει  κατά  περίπτωση 
αναγκαίες ο ελεγκτής.

• Εσωτερική Ελεγκτική  : Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια λειτουργία η οποία είναι 
αφενός ξεχωριστή και ανεξάρτητη, αλλά αφετέρου είναι εσωτερική της μονάδας. 
Κάποιοι από τους στόχους της Εσωτερικής Ελεγκτικής είναι και οι ακόλουθοι:1) 
η λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας σύμφωνα με την καθορισμένη 
πολιτική, 2) η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης, 
3) η διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση και 
λειτουργία,  4)  η  εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  και  της  επάρκειας  των 
συστημάτων  οργάνωσης  και  διοίκησης  της  μονάδας  και  5)  η  αναφορά  των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου στη διοίκηση  και η εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή 
βελτίωσης όπου κρίνεται απαραίτητο. 

• Κρατική Ελεγκτική  :  Σε αυτή την κατηγορία ελέγχου περιλαμβάνονται  όλοι  οι 
έλεγχοι που διενεργούνται από διάφορους κρατικούς ή ημικρατικούς φορείς. Οι 
σημαντικότεροι έλεγχοι αυτού του είδους είναι :  1)ο φορολογικός έλεγχος που 
διενεργείται  από  την  εφορία  και  αφορά  στην  αναζήτηση  ή  επαλήθευση  του 
φορολογητέου  εισοδήματος,  2)  ο  έλεγχος  από  την  τράπεζα  της  Ελλάδος  που 
αφορά σε  νομισματικά  και  πιστωτικά θέματα,  και  τέλος  3)  ο  έλεγχος  από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους που αφορά στους λογαριασμούς στον δημόσιο 
τομέα,  στον  ειδικό  λογαριασμό  εγγυήσεων  γεωργικών  προϊόντων  και  στις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται με ενίσχυσή από τους πόρους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Η Κρατική Ελεγκτική, σε αντίθεση με την Εξωτερική Ελεγκτική, δεν 
ακολουθεί τα γενικώς παραδεκτά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

1.7 Οι κατηγορίες των Ελέγχων  10  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου 
είναι ποικίλοι. Για αυτόν τον λόγω κρίνεται αναγκαία η ταξινόμηση του ελέγχου στις 
παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου τους: 

10 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), ¨Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: μια συστηματική προσέγγισή 
εννοιών, αρχών και προτύπων¨, σελ.82
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• Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων:   Οι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων 
μιας  επιχείρησης  αποτελούν  την  συνηθέστερη  κατηγορία  ελέγχου  που 
πραγματοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έχουν 
ως απώτερο σκοπό την διαμόρφωση και έκφραση μιας γνώμης για το κατά πόσο 
οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις 
γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και αν αυτές απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονομική  θέση  και  τα  αποτελέσματα  της  διαχείρισης  της  ελεγχόμενης 
οικονομικής μονάδας. 

• Έλεγχοι  Συμμόρφωσης  :  Αυτοί  οι  έλεγχοι  συνήθως  πραγματοποιούνται  από 
στελέχη της ίδιας της επιχείρησης, δηλαδή από τους εσωτερικούς ελεγκτές της 
επιχείρησης. Σκοπός των ελέγχων συμμόρφωσης είναι η εξέταση συγκεκριμένων 
χρηματοοικονομικών  και  λειτουργικών  δραστηριοτήτων  μιας  οικονομικής 
μονάδας, με στόχο τη διακρίβωση της συμμόρφωσής τους με  συγκεκριμένους 
όρους, κανόνες ή διατάξεις  που έχουν τεθεί από ιεραρχικά ή διοικητικά ανώτερο 
φορέα.

• Λειτουργικοί  Έλεγχοι  :  Οι  λειτουργικοί  έλεγχοι  καταλαμβάνουν  όλο  και 
μεγαλύτερο μέρος του Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά τον λειτουργικό έλεγχο γίνεται 
η επισκόπηση κάθε τμήματος της επιχείρησης, προκειμένου να αξιολογηθεί τόσο 
η  αποδοτικότητα  τους,  όσο  και  η  αποτελεσματικότητά  τους.  Ο  σκοπός  ενός 
λειτουργικού  ελέγχου  είναι  τριπλός  καθώς  ο  έλεγχος  πραγματοποιείται 
προκειμένου να προσδιοριστεί η απόδοση του κάθε τμήματος της επιχείρησης, να 
προσδιοριστούν οι  ευκαιρίες  για  βελτίωση,  αλλά και  να γίνουν προτάσεις  για 
περαιτέρω βελτίωση.

• Έλεγχοι  Διοίκησης  :  Είναι  γνωστοί  και  ως  “Έλεγχοι  της  αποδοτικότητας  της 
διοίκησης” ή “Έλεγχοι επιδόσεως” και έχουν ως αντικειμενικό τους σκοπό της 
αξιολόγηση  των  στόχων  της  διοίκησης  και  τον  βαθμό  επίτευξης  των  στόχων 
αυτών.

• Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης  : Λέγεται και “Κοινωνικός Έλεγχος” και έχει σαν 
αντικειμενικό  στόχο  την  επαλήθευση,  επικύρωση,  και  επιβεβαίωση  των 
πληροφοριών  που  συγκεντρώνει  και  παρουσιάζει   η  Κοινωνική  Λογιστική.  Η 
Κοινωνική Λογιστική αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια  για να συγκεντρώνει 
συστηματικά και  να  απεικονίζει  όλες  τις  πληροφορίες   που αναφέρονται  στις 
σχέσεις της επιχείρησης με το κοινωνικό της περιβάλλον (εργασιακό δυναμικό, 
πελάτες, προμηθευτές, κοινωνία ως σύνολο).
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• Έλεγχοι  Οικονομικού  Εγκλήματος  :  Η  μεγάλη  αύξησης  του  οικονομικού 
εγκλήματος,  της  απάτης,  των  καταχρήσεων  και  των  δόλιων  πράξεων  στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δημιούργησαν την ανάγκη για την ανάπτυξη του 
νέου αυτού κλάδου της Ελεγκτικής. Ο έλεγχος απάτης δεν μπορεί να περιοριστεί 
σε  μια  απλή  απαρίθμηση ελεγκτικών ενεργειών  και  διαδικασιών.  Οι  ελεγκτές 
απάτης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση για τις βασικές αρχές των ελέγχων 
απάτης, την έννοια και τις μορφές απάτης, τους πιθανούς δράστες και τα κίνητρά 
τους, καθώς επίσης και τις οργανωσιακές, κοινωνικές, οικονομικές και λογιστικές 
πτυχές της απάτης.

• Ειδικοί Έλεγχοι  : Στην κατηγορία των ειδικών ελέγχων ανήκουν όσοι έλεγχοι δεν 
εμπίπτουν σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες ελέγχων. Στους ειδικούς 
ελέγχους, ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, τη διενέργεια του οποίου δικαιούνται να ζητήσουν διάφορες ομάδες 
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Εφετείο.

1.8 Θεμελιώδεις Αρχές Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Οι  θεμελιώδεις  αρχές  του  ελεγκτικού  επαγγέλματος,  όπως  προσδιορίζονται  στις 
διακηρύξεις  και  τα  Ελεγκτικά  Πρότυπα  της  IFAC  (International Federation of 
Accountants) έχουν ως εξής:

• Οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές  πρέπει  να  είναι  πρόσωπα  με  αυξημένα 
επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται από 
την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρός την οποία προσαρμόστηκε 
πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας.

• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής 
και λειτουργικής ανεξαρτησίας [Οδηγία 84/253, Π.Δ. 226/1992].

• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και 
υπευθυνότητα,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εγκυρότητα  και  αξιοπιστία  των 
πορισμάτων του ελέγχου [Οδηγία 84/253, Π.Δ. 226/1992].

• Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύμφωνα με τα 
Διεθνή  Ελεγκτικά  Πρότυπα  και  την  ισχύουσα  νομοθεσία  εσωτερική  και 
Κοινοτική νομοθεσία [Π.Δ. 226/1992].
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2. Η Ελεγκτική στην Ελλάδα

2.1 Ιστορική Εξέλιξη Ελεγκτικής

Στην  Ελλάδα,  η  πρώτη  προσπάθεια  θεσμοθέτησης  του  επαγγέλματος  της 
ελεγκτικής καθώς και της ιδιότητας του ελεγκτή ανωνύμων εταιριών έγινε το 1920 με 
τα  άρθρα  36  και  37  του  κωδικοποιημένου  νόμου  2190/1920  “Περί  ανωνύμων 
εταιριών” (ο οποίος τροποποιήθηκε αργότερα με τον ν. 3604/2007, ΦΕΚ 189 Α/8-8-
2007). Ο έλεγχος που προέβλεπαν οι διατάξεις του N. 2190/1920 να διενεργείται στις 
ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  των  ανώνυμων  εταιρειών  (Ισολογισμό, 
Αποτελέσματα  Χρήσεως,  Πίνακα  Διαθέσεως  Αποτελεσμάτων)  είχε  καταντήσει 
τελείως τυπικός, λόγω ανυπαρξίας οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος και όλοι 
οι Έλληνες συγγραφείς του Εμπορικού Δικαίου είχαν αποφανθεί ότι «ο έλεγχος της 
ανώνυμης  εταιρείας  στη  Χώρα  μας  είναι  πράξη  καθαρώς  τυπική,  αποτελούσα 
ειρωνεία  έναντι  της  Πολιτείας  όσον  και  έναντι  των  μετόχων  και  λοιπών 
ενδιαφερόμενων, διότι, όπως είναι γνωστό σε όλους, στην πράξη οι διοριζόμενοι από 
τη Γενική Συνέλευση ελεγκτές περιορίζουν τη δράση τους στην υπογραφή της υπό 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ετοιμασθείσης  δι'  αυτούς  εκθέσεως».  Η  τυπική 
υπογραφή της  Εκθέσεως Ελέγχου,  χωρίς  πρώτα την  διενέργεια ελέγχου από τους 
Ελεγκτές  του  κωδ.  Ν.  2190/1920,  οφειλόταν  στο  ότι  οι  ελεγκτές  αυτοί  δεν  ήταν 
επαγγελματίες ελεγκτές και ο νόμος δεν απαιτούσε κανένα προσόν, με αποτέλεσμα 
να διορίζονται ως ελεγκτές πρόσωπα οποιουδήποτε επαγγέλματος και ανεξαρτήτως 
μορφώσεως. Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές διορίζονταν και αμοίβονταν από τη Διοίκηση 
της εταιρείας (αφού η Γενική Συνέλευση πάντοτε απλώς επικύρωνε την εισήγηση του 
Διοικητικού  Συμβουλίου),  τις  πράξεις  της  οποίας  καλούνταν  να  ελέγξουν  και 
συνεπώς υπήρχε σοβαρή εξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Προκειμένου να 
διορθωθεί η κατάσταση που επικρατούσε στο ελεγκτικό επάγγελμα μέχρι το 1957, η 
Πολιτεία προχώρησε στην σύσταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών με το Ν.Δ. 
3329/1955  (Φ.Ε.Κ.  230/1995)  “Περί  συστάσεως  Σώματος  Ορκωτών  Ελεγκτών 
Λογιστών”, του οποίου η λειτουργία άρχισε την 19.11.1956 και στο οποίο, σταδιακά, 
ανατέθηκε  ο  έλεγχος  των  οικονομικών  καταστάσεων  των  μεγάλων  (αρχικά)  και 
μικρομεσαίων (αργότερα)  ανώνυμων εταιρειών (ενώ οι  μικρού μεγέθους εταιρείες 
παρέμειναν στο προαναφερθέν καθεστώς του Τυπικού Ελέγχου).  Σύμφωνα με τον 
παραπάνω νόμο:  «Ο σκοπός  του Σ.Ο.Λ.  δεν περιοριζόταν μόνο στη συστηματική 
ελεγκτική  διαδικασία  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Ισολογισμού  και 
Αποτελέσματα  Χρήσεως)  των  ανωνύμων  εταιριών,  αλλά  περιελάμβανε  τόσο  την 
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άσκηση διαχειριστικού  ελέγχου των πάσις  φύσεως  οικονομικών  οργανισμών της 
χώρας11,  όσο  και  τη  μελέτη  της  λογιστικής  οργανώσεως  των  επιχειρήσεων, 
εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών, ύστερα από αίτηση τους12»).

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί ότι τα πιο παραπάνω μέτρα 
που έχουν αναφερθεί τα εισηγήθηκαν Άγγλοι Ορκωτοί Λογιστές, οι οποίοι τα πρώτα 
χρόνια  ήταν  οι  Τεχνικοί  Σύμβουλοι  του  Σώματος  Ορκωτών  Λογιστών.  Επίσης, 
σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι Άγγλοι Ορκωτοί Λογιστές δεν εισηγήθηκαν 
εκείνα τα μέτρα που ίσχυαν στη χώρα τους, όχι μόνο γιατί έκριναν ότι οι συνθήκες 
της Ελλάδος δεν προσφέρονταν, αλλά κυρίως γιατί γνώριζαν τα μειονεκτήματα του 
εμπορικού επαγγέλματος της πατρίδας τους. Με την εισήγηση των Άγγλων Ορκωτών 
Λογιστών,  καταρτίστηκαν  πρότυπα  (standards)  ελεγκτικής,  τα  οποία  βασίζονταν 
κυρίως στα Αγγλικά ελεγκτικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αναθεωρήθηκαν το 1979 
και προσαρμόστηκαν στις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων καθώς 
και στις ειδικές απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας περί εταιρειών. 

Αργότερα,  με το ΠΔ 15/15-1-1989, έγινε προσαρμογή των περί ελεγκτών και 
ελεγκτικού  επαγγέλματος  διατάξεων  (Νομοθετικά  διατάγματα  3329/1955  και 
4107/1960 και του Β.Δ 737/1961) της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
8ης (84/253/ΕΟΚ) Οδηγίας, χωρίς να μεταβληθεί η υφιστάμενη μορφή οργανώσεως. 
Η  παραπάνω  προσαρμογή   κρίθηκε  από  το  ανώτατο  Διοικητικό  Δικαστήριο  της 
χώρας,  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας,  ότι  είναι  σύμφωνη  με  τις  διατάξεις  της 
κοινοτικής Οδηγίας, τόσο με τη γνωμοδότησή του 795/1988 που συντάχθηκε κατά 
την επεξεργασία του σχεδίου του Π.Δ, όσο και με τις αποφάσεις του 3786, 3789, 
3791 και 3792 του έτους 1990, που εκδόθηκαν επί προσφυγών τρίτων.

Το  1991  ψηφίζεται  ο  νόμος  1969/1991  “Εταιρείες  επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της 
κεφαλαιαγοράς” (που τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα άρθρα 32 Ν. 2076/1992 
και  18  §§  1  και  8  του  Ν.  2231/1994),  ο  οποίος  αποτελεί  σημαντικό  βήμα 
εκσυγχρονισμού του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος και  εναρμόνισης  του με 
αυτά των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρείται ο ιδρυτικός νόμος 
του  "Σώματος  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών".  Συγκεκριμένα,  στο  άρθρο  75  του 
νόμου 1969/1991 όριζε ότι «Ο υποχρεωτικός έλεγχος τη οικονομικής διαχειρίσεως 
των ανωνύμων εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών, που 
απαιτεί αυξημένα προσόντα, θα ασκείται από Ορκωτούς Ελεγκτές εγγραφόμενους σε 
ειδικό  μητρώο13 (αντί  των  Ορκωτών  Λογιστών  μελών  του  Σώματος  Ορκωτών 
Λογιστών Σ.Ο.Λ. που λειτουργούσε τότε)».  Επίσης, ο νόμος όριζε ότι  με σχετικό 

11 Άρθρο 1, Ν.Δ. 3329/1955
12 Άρθρο 2, Ν.Δ.4107/1960
13 Άρθρο 75,παρ.1, ν.1969/91
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Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί  θα καθοριστούν,  με βάση τα προβλεπόμενα 
στην  8η  (84/253/ΕΟΚ)  Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι  ειδικότεροι  όροι 
οργανώσεως, λειτουργίας και ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Όπως  σημειώνει  ο  Caramanis14 (1997),  το  Σ.Ο.Λ.  για  πολλά  χρόνια 
μονοπώλησε την αγορά έχοντας ως κύριο σκοπό του την διαφύλαξη του δημόσιου 
συμφέροντος. Τον Μάιο του 1979, και μετά από μια πρωτοβουλία ατόμων τα οποία 
συνεργάζονταν  με  διεθνείς  ελεγκτικές  εταιρίες  οι  οποίες  δραστηριοποιούνταν  και 
στην Ελλάδα (Big Six), συστάθηκε ο βασικότερος αντίπαλος του Σ.Ο.Λ., ο Σύλλογος 
Εγκεκριμένων  Λογιστών  Ελεγκτών  Ελλάδος  (Σ.Ε.Λ.Ε.).  Η  κυριότερη  διαφωνία 
μεταξύ Σ.Ο.Λ. και Σ.Ε.Λ.Ε. ήταν ότι το ΣΟΛ υποστήριζε πως με την απελευθέρωση 
της ελεγκτικής αγοράς θα αποδυναμωνόταν ο εξωτερικός έλεγχος,  ενώ ο Σ.Ε.Λ.Ε 
(και η κυβέρνηση) υποστήριζαν ότι ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί από την 
απελευθέρωση της ελεγκτικής αγοράς θα βελτιώσει την ποιότητα και την αξιοπιστία 
των ελεγκτικών υπηρεσιών. Μέχρι την απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλματος 
που πραγματοποιήθηκε το 1992,  οι  διεθνείς  εταιρίες  που αναφέρθηκαν παραπάνω 
παρείχαν κάποιες φορολογικές αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες,  καθώς επίσης 
διενεργούσαν και ορισμένους επιλεκτικούς ελέγχους. Ο νόμος όμως, απαγόρευε ρητά 
αυτές τις εταιρίες να διενεργούν οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου. 

Έτσι, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με την αρχική θεσμική του μορφή, έπαψε 
να λειτουργεί  το 1992. Εκείνο το έτος επικράτησε στην Κυβέρνηση η άποψη ότι 
πρέπει  και  στην Ελλάδα να  υιοθετηθεί  η  μορφή  οργανώσεως  που  επικρατεί  στις 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εταιρείες ελεγκτών. Έτσι, εκδίδεται 
το  Π.Δ.226/1992  (ΦΕΚ  120  Α΄)  το  οποίο  κατέχει  εξίσου  σημαντική  θέση  στο 
νομοθετικό  πλαίσιο  της  ελληνικής  ελεγκτικής  καθώς  με  αυτό  ιδρύεται  το  Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών  (Σ.Ο.Ε.). Το Π.Δ.226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και 
λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής 
στο Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», του 
οποίου  οι  διατάξεις  καθοριζόταν  ότι  αρχίζουν  να  εφαρμόζονται  από  14.7.1993, 
αποτελείται  από  25  άρθρα  και  με  την  πάροδο  των  χρόνων  έχει  υποστεί  αρκετές 
τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε διαδοχικά  με το Π.Δ 121/1993 (ΦΕΚ 
53 Α΄), το άρθρο 18 του νόμου 2231/1994, το άρθρο 3 του νόμου 2257/1994, το Π.Δ 
341/1997 (ΦΕΚ 232 Α΄) και το άρθρο 38 του νόμου 2733/1999. Με την τελευταία 
διάταξη  του  1999  το  Σώμα  Ορκωτών  Ελεγκτών  Σ.Ο.Ε.,  όπως  λεγόταν  αρχικά, 
μετονομάστηκε και πήρε την τωρινή του επωνυμία ως Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 

14 Constantinos  V.  Caramanis  (1997):  “The  Enigma  of  the  Greek  Auditing  Profession,  Some 
Preliminary  Results  Concerning  the  Impact  of  Liberalization  on  Auditor  Behaviour”,  European 
Accounting Review, 6:1, pp 85-108
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Αξίζει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  μετά  την  απελευθέρωση  του  ελεγκτικού 
επαγγέλματος το 1992, τα μέλη του Σ.Ο.Λ. χωρίστηκαν στα δυο. Η πλειοψηφία των 
μελών του Σ.Ο.Λ. συνεργάστηκε και ίδρυσε την ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία «Σ.Ο.Λ. 
Α.Ε.»,  ενώ  τα  υπόλοιπα  μέλη  απορροφήθηκαν  από  ελεγκτικές  εταιρίες  που 
δραστηριοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα15. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η 
αναλογία  των  μελών  του  Σ.Ο.Λ.  παρουσιάζεται  στον  πίνακα  2.  Επίσης,  από  την 
απελευθέρωση του επαγγέλματος και μετά έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στον 
αριθμό των ελέγχων που διενεργούνται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και 
στον  πίνακα  3,  στο  διάστημα  1993-2000  ο  αριθμός  των  ελέγχων  έχει 
υπερτριπλασιαστεί.

Πίνακας  2. Κατανομή  ελεγκτών  Σ.Ο.Λ.  μετά  την  απελευθέρωση  του  ελεγκτικού 
επαγγέλματος

Ορκωτοί 
Ελεγκτές

Βοηθοί, 
Εκπαιδευόμενοι Ο.Ε.

Σύνολο

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 339 406 745
Ernst & Young 20 164 184

PricewaterhouseCoopers 23 102 125
Deloitte & Touche 10 100 110

KPMG 7 68 75
Grant Thornton 12 125 137

BKR 36 56 92
Moore Stephens 14 30 44
Άλλες εταιρίες 44 76 120

Σύνολο 505 1127 1632

(Source: SOEL, the annual financial statement for 2002)

Πίνακας 3. Συνολικός αριθμός  ελέγχων από ορκωτούς  ελεγκτές  για  το  διάστημα 
1993-2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Έλεγχοι 
Ετήσιων 

Οικονομικών 
Καταστάσεων

2.727 3.076 3.668 4.106 4.458 4.761 5.502 6.673

Άλλοι 
Έλεγχοι 49 144 309 452 728 1.243 2.049 2.867

Σύνολο 2.776 3.220 3.977 4.558 5.186 6.004 7.551 9.540

(Source: SOEL, the annual financial statement for 2002

15 Stergios Leventis, Constantinos Caramanis (2005): “Determinants of audit time as a proxy of audit 
quality”, Managerial Auditing Journal, 20:5, pp 460-478
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2.2 Κριτήρια για την υπαγωγή ανωνύμων εταιρειών στον έλεγχο από 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Τα τρία κριτήρια για την υπαγωγή των Ανωνύμων Εταιριών στον έλεγχο από 
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές  είναι: α) το σύνολο του ισολογισμού της επιχείρησης 
(όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού 
στο υπόδειγμα ισολογισμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), β) ο καθαρός κύκλος 
εργασιών της και γ) ο  μέσος όρος προσωπικού που απασχόλησε κατά την διάρκεια 
της οικονομικής χρήσης. Μια επιχείρηση υποχρεούται να προβεί σε εξωτερικό έλεγχο 
εφόσον ξεπεράσει για δυο συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις δυο από τα τρία αυτά 
κριτήρια. Αντίστοιχα, η υποχρέωση αυτή των Ανωνύμων Εταιρειών να ελέγχονται 
από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές  παύει, εφόσον για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις 
δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια. Διαχρονικά, αυτά τα κριτήρια 
έχουν παρουσιάσει πολλές μεταβολές. Ο αρχικός κωδικοποιημένος νόμος 2190/1920 
ο οποίος ίσχυσε μέχρι τα τέλη του 1986 προέβλεπε ότι τα κριτήρια αυτά θα έπρεπε να 
είναι τα ακόλουθα:
• Σύνολο ισολογισμού: 130 εκ. Δρχ.
• Καθαρό κύκλος εργασιών: 260 εκ. Δρχ.
• Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης: 50 

άτομα

Ο  κωδ.νόμος  2190/1920  έχει  υποστεί  πολλές  τροποποιήσεις  από  τότε  (όπως 
φαίνεται  και  στον  παρακάτω  πίνακα)  και  τα  για  την  υπαγωγή  των  Ανωνύμων 
Εταιριών στον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,  που ισχύουν πλέον μετά τον 
Ν.3604/2007 είναι τα ακόλουθα:
• Σύνολο ισολογισμού: 2,5 εκ. €
• Καθαρό κύκλος εργασιών: 5 εκ. €
• Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης: 50 

άτομα

Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε 
συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να 
λάβει  χώρα,  αν δεν έχουν παρέλθει  δύο πλήρεις  χρήσεις.  Σε  κάθε περίπτωση,  το 
καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται  με  μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3.000.000 
ευρώ, προβλέπει έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.  Τα νέα αυτά κριτήρια ισχύουν για τον 
πρώτο,  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  Ν.3604/2007,  ισολογισμό,  δηλαδή  για  τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ή της 30ης Ιουνίου 2008 και εφεξής. Σε ότι 
αφορά τις προηγούμενες χρήσεις,  δηλαδή τις χρήσεις πριν την έναρξη ισχύος του 
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Ν.3604/2007, ισχύουν τα παλαιότερα κριτήρια τα οποία ισχύουν για την χρήση που 
έληγε 31/12/2006 ή 30/06/2007:
• Σύνολο ισολογισμού: 1,5 εκ. €
• Καθαρό κύκλος εργασιών: 3 εκ. €
• Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης: 50 

άτομα

Επίσης,  στο  άρθρο  36α  του  κωδ.νόμου  2190/1920  όπως  αυτό  έχει 
τροποποιηθεί με τον νόμο 3604/07 ορίζεται ότι «Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
ανωνύμων εταιρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο 
(1.000.000)  ευρώ  και  δεν  υπερβαίνουν  τα  δύο  από  τα  τρία  προαναφερθέντα 
αριθμητικά όρια των κριτηρίων ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές οι οποίοι 
πρέπει  να  είναι   πτυχιούχοι  ανωτάτων  σχολών,  που  είναι  μέλη  του  Οικονομικού 
Επιμελητηρίου  Ελλάδος  (Ο.Ε.Ε.)  και  κάτοχοι  άδειας  επαγγέλματος  Λογιστή–
Φοροτεχνικού  Α΄  τάξεως  του  ν.  2515/1997  (ΦΕΚ  154  Α΄)».   Ενώ  οι  ανώνυμες 
εταιρίες που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ 
δεν υπόκεινται σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει 
την μεταβολή που υπέστησαν διαχρονικά τα όρια των τριών κριτηρίων για τον έλεγχο 
μιας επιχείρησης από ορκωτούς ελεγκτές.

Πίνακας 4. Μεταβολές στα όρια ελέγχου μιας επιχείρησης από ορκωτούς ελεγκτές 

ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΥΡΩ
Α)Σύνολο Ισολογισμού

Μέχρι 
31.12.19

86

Από 
1.1.1987-
21.12.198

9

Από 1.1.1990-
31.12.1994

Από 
1.1.1995-

31.12.2001

Από 
1.1.2002

Από 
8.8.2007

Άρθρο 
42α 

παρ.6 
ν.2190/2

0,
Άρθρο 23 
ν.3190/5

5

Άρθρο 
112 παρ.5
Ν.2190/20

Απόφ.Υπ.Εμπορ.
Κ2-9750 

ΦΕΚ823 Α΄
17.12.1990

Άρθρο 2 
Π.Δ.325/94 

ΦΕΚ174 
Α΄

24.10.94

Άρθρο 16 
παρ.4 

ν.2919/20
01 

ΦΕΚ128 
Α΄

Άρθρο 52 
ν.3604/07

130 εκ. 200 εκ. 400 εκ. 500 εκ. 1,5 εκ. 2,5 εκ.
Β)Καθαρό Κύκλο Εργασιών
260 εκ. 400 εκ. 800 εκ. 1 δις. 3 εκ. 5 εκ.
Γ)Μέσο όρο προσωπικού απασχόλησης κατά τη διάρκεια της χρήσης 
50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα 50 άτομα
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2.3 Ελάχιστες Ώρες Ελέγχου

Μετά την  απελευθέρωση του ελεγκτικού  επαγγέλματος  το  1992,  το  Εποπτικό 
Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μια σειρά από αποφάσεις 
καθόρισε  τις  ελάχιστες  ώρες  (minimum audit hours)  που  πρέπει  να  διαρκεί  ένας 
έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές στις ελληνικές ελεγχόμενες επιχειρήσεις 16. Η αιτία 
που οδήγησε σε αυτές τις αποφάσεις, σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε.Λ., ήταν το γεγονός ότι 
μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος  παρατηρήθηκε σταθερή και σημαντική 
πτώση στον αριθμό των ωρών ελέγχου, παρόλο τον έντονο ανταγωνισμό που υπήρχε 
στον τομέα παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι δυο πιο σημαντικές αποφάσεις, που 
παρουσιάζονται παρακάτω, σχετικά με τις ελάχιστες ώρες ελέγχου είναι η απόφαση 
109/3/4-7-1996 και η απόφαση Γ61/3/20-9-2001. 

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση 109/3/4-7-1996, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 
οικονομική χρήση που άρχιζε στις 1 Ιουλίου του 1996, είχε ως μοναδικό κριτήριο για 
τον  καθορισμό  των  ελάχιστων  ελεγκτικών  ωρών  τον  κλάδο  στον  οποίο  ανήκε  η 
ελεγχόμενη επιχείρηση. Πιο αναλυτικά, οι ώρες που αντιστοιχούσαν σε κάθε τομέα 
ήταν οι ακόλουθες:
• Εμπορικές Εταιρίες: 100 ώρες
• Βιομηχανικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες: 150 ώρες
• Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών: 200 ώρες

Την απόφαση 109/3/4-7-1996 διαδέχτηκε η απόφαση Γ61/3/20-9-2001, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ από την οικονομική χρήση που άρχιζε στις 1 Ιουλίου του 2001 (και 
ισχύει μέχρι και σήμερα). Με αυτή την απόφαση το κριτήριο για τον καθορισμό των 
ελάχιστων  ελεγκτικών  ωρών  άλλαξε.  Η  νέα  απόφαση  εισήγαγε  την  έννοια  του 
«συνολικού μεγέθους» της ελεγχόμενης επιχείρησης, το οποίο ήταν το σύνολο του 
ενεργητικού και των εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση Γ61/3/20-9-2001 ορίζει 
τις ακόλουθες τρεις ομάδες εταιριών:
• 1η Ομάδα: συνολικό μέγεθος πάνω από 20 εκ.δρχ.
• 2η Ομάδα: συνολικό μέγεθος από 20 εκ.δρχ. έως 100 εκ.δρχ.
• 3η Ομάδα: συνολικό μέγεθος από 100 εκ.δρχ. και πάνω

Για κάθε μια από τις τρεις ομάδες εταιριών, η απόφαση ορίζει μια εξίσωση για 
την εύρεση των ελάχιστων ελεγκτικών ωρών. Πιο συγκεκριμένα:
• 1η Ομάδα: ελάχιστες ώρες ελέγχου = 100 + 10* συνολικό μέγεθος (σε εκ.)
• 2η Ομάδα: ελάχιστες ώρες ελέγχου = 300 +  συνολικό μέγεθος (σε εκ.)
16 Stergios Leventis, Constantinos Caramanis (2005): “Determinants of audit time as a proxy of audit 
quality”, Managerial Auditing Journal, 20:5, pp 460-478
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• 3η Ομάδα: ελάχιστες ώρες ελέγχου = 400 + συνολικό μέγεθος (σε εκ.)/5
Επιπλέον, οι ελεγκτικές ώρες που βρίσκονται σύμφωνα με τους παραπάνω τύπους, 
προσαυξάνονταν ανάλογα με  τον  κλάδο στον  οποίο  ανήκει  η  επιχείρηση.  Για τις 
βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρίες η προσαύξηση είναι 50 ώρες, ενώ για τις 
εισηγμένες εταιρίες οι επιπρόσθετες ώρες είναι 100.

2.4 Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Οι  κανόνες  επαγγελματικής  δεοντολογίας  αποτελούν  το  βασικό  σημείο 
οριοθέτησης και διαχωρισμού της έννοιας του «αναγνωρισμένου επαγγέλματος» από 
κάθε άλλη βιοποριστική απασχόληση. Και αυτό γιατί οι κύριοι λόγοι ύπαρξής του 
είναι:
• Η  ομαδοποίηση  των  βασικών  χαρακτηριστικών  όλων  των  αναγνωρισμένων 

επαγγελμάτων.
• Η  χάραξη  των  κατευθυντήριων  γραμμών  που  θα  υπαγορεύουν  μια  ορισμένη 

επαγγελματική στάση.
• Η προαγωγή και εξύψωση του επαγγελματικού κύρους του κάθε κλάδου.
• Η ακριβής  επισήμανση  των παρεκκλίσεων που παρατηρούνται  από τον  κάθε 

επαγγελματία.

Η  επαγγελματική δεοντολογία είναι ένα σύνολο κανόνων που συνδυάζονται 
για να διατηρήσουν ένα επάγγελμα σε αξιοπρεπές επίπεδο, να καθοδηγήσουν τα μέλη 
στις σχέσεις τους και να παρέχουν στο κοινό σιγουριά.

Οι  Κανόνες  Επαγγελματικής  Δεοντολογίας  που  ισχύουν  για  τους  Έλληνες 
ελεγκτές  θεσπίστηκαν  ύστερα  από  την  εισήγηση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Έτσι, με το Φ.Ε.Κ.364/7-5-97 τευχος Β΄ ορίζονται οι 
Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Κ.Ε.Δ.), η εφαρμογή των οποίων ξεκίνησε 
από την ημερομηνία έγκρισης τους απο την Γενική συνέλευση του Σ.Ο.Ε., δηλ. απο 
τις  17-5-97.  Σύμφωνα  με  το  1ο άρθρο  του  Κανονισμού,  σκοπός  των  Κανόνων 
Επαγγελματικής Δεοντολογίας ήταν η διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για  την προστασία τόσο του ηθικού και  επαγγελματικού 
κύρους του Σ.Ο.Ε. και των μελών του, όσο και των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε 
ελεγχόμενου ή τρίτου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά και προαιρετικά τις υπηρεσίες 
αυτές. Μεταξύ άλλων, και σε κάθε περίπτωση, ο Ορκωτός ελεγκτής και κάθε άλλο 
μέλος του Σ.Ο.Ε. όφειλε:
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• Να  συμπεριφέρεται  με  αξιοπρέπεια  έναντι  των  έλεγχόμενων,  αλλά  και  των 
συναδέλφων του.

• Να μην αναλαμβάνει οποιαδήποτε ανατηθέμενη σε αυτόν εργασία, αν δεν ήταν 
βέβαιος οτι είχαν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και διαδικασίες.

• Να μην χρησιμοποιεί την ιδιότητά του Ορκωτού Ελεγκτή για την εξυπηρέτηση 
των ιδιωτικών του συμφερόντων.

• Να  μην  παρέχει  ανακριβή  ή  παραπλανητικά  στοιχεία  και  πληροφορίες  σε 
ελεγχόμενους  και  τρίτους,  καθώς και  στα  θεσμικά ή εντεταλμένα όργανα του 
Σ.Ο.Ε..

• Να μην ανταγωνίζεται με τρόπο αθέμιτο άλλα μέλη του Σ.Ο.Ε. ή ελεγκτικούς 
φορείς  και  να  μην  επιδιώκει  την  προσέλκυση  ή  διατήρηση  εργασιών  με  μη 
διαφανή μέσα.

Επίσης,  σύμφωνα  με  το  4ο άρθρο  του  Κανονισμού  Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.  όφειλε πάντοτε να ασκεί  το ελεγκτικό έργο 
κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου.

2.5 Ελεγκτικά Πρότυπα

2.5.1 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα

Προκειμένου  η  διενέργεια  ελέγχων  από  τους  ελεγκτές  –  λογιστές  να 
ανταποκρίνεται σε όσα επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα, είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας 
κοινής αντίληψης ως προς το τι συνθέτει έναν «επαρκή έλεγχο». Αυτό με τη σειρά 
του  είναι  απαραίτητο  και  για  την  άσκηση,  κατά  τρόπο  δίκαιο  και  αντικειμενικό, 
ποιοτικού  ελέγχου  επί  του  έργου  των  ελεγκτών.  Το  ελεγκτικό  έργο  μπορεί  να 
επιμετρηθεί  και  να  αξιολογηθεί  μόνο  με  την  ύπαρξη  ενός  «μέτρου».  Οι  βασικές 
κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βοηθούν τους ελεγκτές – λογιστές στην εκπλήρωση 
των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, ονομάζονται «Ελεγκτικά Πρότυπα».

Τα  Ελληνικά  Ελεγκτικά  Πρότυπα  (ΕΕΠ),  όπως  επιτάσσει  η  ελληνική 
νομοθεσία  με  το  άρθρο  137  του  κωδικοποιημένου  νόμου  2190/1920,   έχουν 
διαμορφωθεί στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
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της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας  Λογιστών  (International Federation of Accountants). 
Αναπτύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 
και  Ελέγχων  (Ε.Λ.Τ.Ε.)  μετά  από  την  εισήγηση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  του 
Σ.Ο.Ε.Λ. στις 9 Ιουνίου 2004. Ακολούθως,  τα Ε.Ε.Π. εγκρίθηκαν από τον Γενικό 
Γραμματέα  του  υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών  στις  5  Οκτωβρίου  και 
δημοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου του 2004 (Φ.Ε.Κ. 1589). Τα Ε.Ε.Π. συνθέτουν 
ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σώμα κανόνων, που διέπει τους διενεργούμενους από 
τα  μέλη  του  Σώματος  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  (Σ.Ο.Ε.Λ.)  οικονομικούς 
ελέγχους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί ή 
έχουν  προαιρετικό  χαρακτήρα.  Τα  Ε.Ε.Π.,  στοχεύουν  στο  να  βοηθήσουν  τους 
ελεγκτές  στο να επιτελέσουν το έργο τους  κατά τρόπο ικανοποιητικό και  στο να 
επιτρέψουν  την  αξιολόγηση  του  επιτελούμενου  έργου  κατά  τρόπο  δίκαιο  και 
αντικειμενικό.

Στόχο  της  Ε.Λ.Τ.Ε.  αποτελεί  επίσης  και  η  καθολική  αναγνώριση  και 
παραδοχή  των  Ελληνικών  Ελεγκτικών  Προτύπων  η  οποία   προϋποθέτει  και 
συνεπάγεται  τη  συνεχή  παρακολούθηση  των  εξελίξεων  στο  διεθνή  χώρο  και, 
ιδιαίτερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσαρμογή των Προτύπων 
στις εξελίξεις αυτές.

Δεδομένου ότι οι αρχές επί των οποίων είναι εδραιωμένα τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα  (Ε.Ε.Π.)  είναι  οι  αρχές  οι  οποίες  είναι  ενσωματωμένες  στα  Διεθνή 
Ελεγκτικά  Πρότυπα  (Δ.Ε.Π.),  παρέχεται  στους  ελεγκτές  η  δυνατότητα  της 
επικουρικής  επίκλησης  των  Διεθνών  Ελεγκτικών  Προτύπων  (Δ.Ε.Π.),  είτε  για 
σκοπούς  ερμηνείας  είτε  για  σκοπούς  συμπλήρωσης  των  Ελληνικών  Ελεγκτικών 
Προτύπων (Ε.Ε.Π.).

Τα  Ελληνικά  Ελεγκτικά  Πρότυπα  ομαδοποιούνται  στις  παρακάτω  επτά 
κατηγορίες17:
1. Εισαγωγικά Θέματα (Ε.Ε.Π. 1100,1110,1120)
2. Γενικές αρχές και ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200,2210,2220,2230,2240,2250,2260)
3. Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 

(Ε.Ε.Π. 3300,3310,3315,3320,3330,4400,4401,4402)
4. Ελεγκτική Μαρτυρία 

(Ε.Ε.Π.5500,5501,5505,5510,5520,5530,5540,5545,5550,5560,5570,5580)
5. Χρησιμοποίηση της Εργασίας Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600,6610,6620)
6. Ελεγκτικά Συμπεράσματα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700,7710,7720)
7. Εξειδικευμένοι Έλεγχοι (Ε.Ε.Π. 8800)

2.5.2 Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ.
17 Φ.Ε.Κ. 1589/22-10-2004
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Πριν την υιοθέτηση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων που αναπτύχθηκαν 
από  την  Ε.Λ.Τ.Ε.  (Φ.Ε.Κ.  1589)  το  έτος  2004,  τα  Ελεγκτικά  Πρότυπα  που 
κατηύθυναν τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων της χώρας μας ήταν τα 
Πρότυπα  που  είχαν  εκδοθεί  από  το  Σώμα  Ορκωτών  Λογιστών  (Σ.Ο.Λ.).  Τα 
συγκεκριμένα  Ελεγκτικά  Πρότυπα  δημοσιεύτηκαν   στο  ΦΕΚ τ.β΄  1119/1979  και 
126/1993, αφού προηγουμένως είχαν λάβει την έγκριση του Εποπτικού συμβουλίου 
του Σ.Ο.Λ..  Σύμφωνα με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών «οι  δια της μακροχρόνιας 
πρακτικής των ελεγκτών δοκιμαζόμενες και  καθιερωμένες έννοιες,  αντιλήψεις  και 
μέθοδοι  διαμορφώνουν  τις  αρχές  και  τους  κανόνες  της  ελεγκτικής  οι  οποίες 
αποτελούν τα ελεγκτικά πρότυπα». Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. αφορούσαν 
πρωταρχικά  τους  τακτικούς  ελέγχους  των  Ανώνυμων  Εταιριών  και  των  μεγάλων 
οργανισμών,  είχαν  όμως  εφαρμογή  και  επί  των  λοιπών  εξωτερικών  ελέγχων  με 
εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγματογνωμοσύνες.

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ., τα οποία ήταν αναλυτικά και εξειδικευμένα, 
ήταν ομαδοποιημένα στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

1. Τα Βασικά Πρότυπα, τα οποία αναφέρονταν γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, 
στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή.

2. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αφορούσαν την τεχνική του εξωτερικού 
ελέγχου.

3. Τα Πρότυπα Εκθέσεων, τα οποία πραγματεύονταν τη σύνταξη και το περιεχόμενο 
της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου.

4. Τα Πρότυπα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα οποία αφορούσαν τη γενικότερη 
συμπεριφορά του ελεγκτή.

2.5.3 Ελεγκτικά Πρότυπα του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών

Το 1947 αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α. από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών 
Λογιστών  Α.Ι.Ο.Λ.  τα  δέκα γενικώς  παραδεκτά  πρότυπα ελεγκτικής  που ισχύουν 
μέχρι σήμερα και τυγχάνουν της γενικής αποδοχής από τους επαγγελματίες ορκωτούς 
λογιστές όχι μόνο όλων των Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και από τις περισσότερες 
ξένες  ελεγκτικολογιστικές  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  στην  Ελλάδα.  Αυτά  τα 
πρότυπα  δεν  είναι  τόσο  εξειδικευμένα  ώστε  να  κατευθύνουν  τους  ελεγκτές  στην 
καθημερινή άσκηση του έργου τους. Συνθέτουν όμως ένα πλαισιακό σύνολο αρχών 
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και κατευθύνσεων. Συνοπτικά, τα δέκα Ελεγκτικά Πρότυπα του Α.Ι.Ο.Λ. είναι τα 
παρακάτω:

Γενικά Πρότυπα   (General Standards)  

1. Ο  έλεγχος  διενεργείται  από  πρόσωπο  ή  πρόσωπα  τα  οποία  έχουν  επαρκή 
επαγγελματική εκπαίδευση και επίδοση ως ελεγκτές.

2. Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο που τους ανατέθηκε 
πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία του ελεγκτή ή των ελεγκτών.

3. Κατά  τη  διενέργεια  του  ελέγχου  και  την  προετοιμασία  της  σχετικής  έκθεσης 
πρέπει να επιδειχθεί η αναγκαία επαγγελματική επιμέλεια.

Πρότυπα     Ελεγκτικού     Έργου   (Standards of  Fieldwork)  

4. Το  ελεγκτικό  έργο  πρέπει  να  προγραμματίζεται  με  επάρκεια  κι  αν 
χρησιμοποιηθούν βοηθοί πρέπει να τύχουν της κατάλληλης επίβλεψης.

5. Πρέπει να γίνει η κατάλληλη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  ως  βάση για  τον  καθορισμό του  βαθμού 
εμπιστοσύνης  στο  σύστημα  και  για  τον  προσδιορισμό  της  έκτασης  των 
δοκιμασιών στις οποίες θα πρέπει να περιοριστούν οι ελεγκτικές διαδικασίες.

6. Επαρκές,  κατάλληλο  εκπαιδευτικό  υλικό  θα  πρέπει  να  αποκτηθεί  μέσω 
επιθεωρήσεων,  παρατηρήσεων,  συνεντεύξεων  και  επιβεβαιώσεων,  ικανό  να 
αποτελέσει μια λογική βάση για την έκφραση γνώμης σχετικά με τις εξεταζόμενες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Πρότυπα     Εκθέσεως     Ελέγχου   (Standards of Reporting)  

7. η  έκθεση  πρέπει  να  αναφέρει  αν  οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.

8. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει αν οι αρχές αυτές έχουν τηρηθεί με συνέπεια τόσο 
την ελεγχόμενη, όσο και την προηγούμενη από αυτήν περίοδο.

9. Οι  πληροφοριακές  υποσημειώσεις  οι  οποίες  απεικονίζονται  στις 
χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  πρέπει  να  θεωρούνται  επαρκείς  εκτός  αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην έκθεση.

10. Η έκθεση θα περιέχει  είτε μια γνώμη του ελεγκτή για τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολό τους, είτε μια διαπίστωση ότι δεν μπορεί να εκφραστεί 
γνώμη. Όταν μια συνολική γνώμη δεν μπορεί να εκφρασθεί, τότε θα πρέπει να 
αναφερθούν  οι  λόγοι  της  αδυναμίας  αυτής.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  κατά  τις 
οποίες το όνομα ενός ελεγκτή συνδέεται με χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η 
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έκθεση θα πρέπει να περιέχει μια σαφή ένδειξη του χαρακτήρα του ελέγχου που 
έκανε ο ελεγκτής, αν έκανε, και του βαθμού ευθύνης που ανέλαβε.

2.5.4 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα

Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες 
πραγματοποιείται  από  μια  υποεπιτροπή  της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας  Λογιστών 
(International Federation of Accountants, I.F.A.C.),  την  Επιτροπή  Διεθνών 
Ελεγκτικών  Προτύπων  (International  Auditing  Practice  Committee,  I.A.P.C.).  Η 
I.A.P.C., η οποία είναι μια μόνιμη επιτροπή του Συμβουλίου της  I.F.A.C., επιλέγει 
θέματα για λεπτομερή μελέτη και τα αναθέτει άλλες υποεπιτροπές  για μελέτη και 
υποβολή σχεδίου.  Η έγκριση  του  σχεδίου πραγματοποιείται  από την  I.A.P.C.  και 
ακολούθως διανέμεται στα μέλη της I.F.A.C.

Τα  εθνικά  πρότυπα  ελέγχου  και  συναφών  υπηρεσιών,  που  εκδίδονται  σε 
πολλές χώρες, διαφέρουν κατά μορφή και περιεχόμενο. Η I.A.P.C. λαμβάνει γνώση 
παρόμοιων  εγγράφων  και  διαφορών  και  υπό  το  πρίσμα  κάθε  παρόμοιας  γνώσης 
εκδίδει τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Δ.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή 
αποδοχή. Τα Δ.Ε.Π. περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, μαζί με 
άλλες  σχετικές  οδηγίες  με  μορφή  επεξηγηματικού  και  άλλου  υλικού.  Τέλος,  τα 
Δ.Ε.Π. δεν παρακάμπτούν τους τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων σε μια συγκεκριμένη 
χώρα. 

2.6  Εταιρίες  που υποχρεούνται  να  χρησιμοποιούν  ελεγκτές  από το 
Σ.Ο.Ε.Λ.

Ορισμένες κατηγορίες Ανωνύμων Εταιρειών υποχρεούνται από διάταξη νόμου να 
χρησιμοποιούν,  για  τον  έλεγχό τους,  ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Τέτοιες εταιρείες είναι: 
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• Οι  τραπεζικές,  οι  ασφαλιστικές,  οι  εταιρείες  επενδύσεων  χαρτοφυλακίου,  οι 
εταιρείες  διαχειρίσεως  αμοιβαίων  κεφαλαίων,  οι  εταιρείες  χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (άρθρο 3 § 1γ Π.Δ. 226/92).

• Οι  ανώνυμες  εταιρείες  των  οποίων  οι  μετοχές  είναι  εισηγμένες  στο 
Χρηματιστήριο, καθώς και αυτές που το μ. κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει,  έχει 
αναληφθεί με δημόσια εγγραφή (άρθρο 3 § 1στ Π.Δ. 226/92).

• Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών- Ε.Π.Ε.Υ. (Ν. 2396/96).
• Οι χρηματιστηριακές Α.Χ.Ε. (Ν.1806/86).
• Οι ανώνυμες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες (Ν. 2725/99).
• Οι εταιρείες υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 18 Ν. 1069/80).
• Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (άρθρο 20 Ν. 973/79).
• Οι  ανώνυμες  εταιρείες  που  υποχρεούνται  να  συντάσσουν  ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, καθώς και συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις (άρθρο 
3 § 1 ε Π.Δ. 226/92).

• Οι ανώνυμες εταιρείες,  οι  οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του 
άρθρου  42α  του  Κ.Ν.  2190/20  (όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  από  το  νόμο 
3604/2007).

2.7  Εναρμόνιση  Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  τις  Διατάξεις  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο νέος νόμος 3639/2008 που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων έχει ως 
αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2006/43 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 
των ενοποιημένων λογαριασμών, και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (EE L 
157 της 9/6/2006) και τη συνεπαγόμενη συμπλήρωση και μεταβολή του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό όπως, κυρίως, το νομοθετικό αυτό 
πλαίσιο έχει ρυθμιστεί από το νόμο 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 
και Ελέγχων...». 

Η 8η Ελεγκτική Οδηγία, που ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, καθιερώνει 
ενιαίους  κανονισμούς  στον  τακτικό  έλεγχο  των  οικονομικών  καταστάσεων  των 
επιχειρήσεων,  με  στόχο  την  ενίσχυση  της  αξιοπιστίας  τους  και  την  εύρυθμη 
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λειτουργία  της  Κεφαλαιαγοράς.  Ο  νόμος,  που  περιλαμβάνει  συνολικά  46  άρθρα, 
μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:
• Άδεια  άσκησης  του  επαγγέλματος  μπορούν  να  λάβουν  και  απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από την επιτυχή εξέταση τους σε μαθήματα 
που ορίζονται από το νόμο, καθώς και την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης.

• Άδεια άσκησης του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν και οι νόμιμοι ελεγκτές 
που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος, με 
την  προϋπόθεση  ότι  θα  επιτύχουν  σε  ειδικές  επαγγελματικές  εξετάσεις  που 
διενεργούνται στην Ελλάδα.

• Υποχρεωτικούς ελέγχους διενεργούν νόμιμοι  ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία με 
άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  της  Επιτροπής  Λογιστικής  Τυποποίησης  και 
Ελέγχων.

• Ανακαλείται  η  επαγγελματική  άδεια  του  νόμιμου  ελεγκτή  και  του  ελεγκτικού 
γραφείου σε περίπτωση σοβαρής αμφισβήτησης της εντιμότητάς τους και εφόσον 
δεν  υλοποιηθούν  από  τον  νόμιμο  ελεγκτή  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  που 
καθορίζεται από την Ε.Λ.Τ.Ε., τα μέτρα που θα υποδειχθούν από την Ε.Λ.Τ.Ε. 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αμφισβήτηση αυτή.

• Δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών.
• Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν την υποχρέωση να αρνηθούν 

την διενέργεια του έλεγχου σε επιχείρηση με την οποία έχουν επαγγελματική ή 
οικονομική εξάρτηση ή άλλη σχέση (παροχή συμπληρωματικών μη ελεγκτικών 
υπηρεσιών),  που  μπορεί  να  θεωρηθεί  από  κάποιον  τρίτο  ότι  διακυβεύει  την 
ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

• Καθιερώνεται  η  ανεξαρτησία  των  νόμιμων  ελεγκτών,  όταν  οι  έλεγχοι 
διενεργούνται  στο  όνομα  του  ελεγκτικού  γραφείου  και  θεσπίζονται  αυστηρές 
κυρώσεις έναντι της εταιρείας, που φθάνουν μέχρι και την ανάκληση της άδειάς 
της για έξι μήνες.

• Καθιερώνεται πλήρης και αποκλειστική ευθύνη ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου 
για  τα  οικονομικά  δεδομένα  και  τις  πληροφορίες  που  περιέχονται  στις 
οικονομικές καταστάσεις.

• Καθιερώνεται υποχρεωτικός ποιοτικός έλεγχος ελεγκτικών γραφείων, ανά τριετία 
για  ελεγκτές  που  διενεργούν  υποχρεωτικούς  ελέγχους  σε  εταιρείες  δημόσιου 
ενδιαφέροντος και ανά έξι έτη για τους υπόλοιπους.

• Κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος έχει την υποχρέωση να συστήσει και να 
διατηρεί  Επιτροπή Ελέγχου,  η  οποία  θα αποτελείται  από δυο τουλάχιστον  μη 
εκτελεστικά μέλη και  ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου της 
διοίκησης.  Αρμοδιότητα  αυτής  της  επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  και 
επισκόπηση  της  διαδικασίας  τόσο  του  εσωτερικού,  όσο  και  του  εξωτερικού 
ελέγχου.
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Για  τη  γενικότερη  προστασία,  όλοι  οι  Δημόσιοι  ελεγκτές  και  τα  ελεγκτικά 
γραφεία που έχουν λάβει  άδεια,  καταχωρούνται  σε μητρώο που είναι  προσιτό σε 
όλους και περιέχει βασικές πληροφορίες για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 
Η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου), που ασκεί την εποπτεία 
του ελεγκτικού επαγγέλματος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μέσω και της 
έκδοσης Κανονιστικών Πράξεων, δηλαδή Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, υιοθετεί τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, βάσει των οποίων θα πρέπει 
να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Επίσης ρυθμίζονται μεταξύ των άλλων θέματα 
που  αφορούν  την  αντικειμενικότητα  των  ελέγχων,  την  ανεξαρτησία  των  νομίμων 
ελεγκτών  και  των  ελεγκτικών  γραφείων,  καθώς  και  θέματα  προστασίας  των 
επαγγελματικών δεδομένων των ελεγχόμενων. 

Παρακάτω  παρουσιάζονται  πιο  αναλυτικά  κάποια  βασικά  θέματα  που 
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο:
• Απόκτηση αδειών:  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου, δικαίωμα διενέργειας 

υποχρεωτικού ελέγχου έχουν οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία που 
έχουν  λάβει  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος.  Αρμόδια  αρχή  για  τη  χορήγηση 
επαγγελματικής άδειας σε νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία ορίζεται η 
ΕΛΤΕ.  Προκειμένου  να  χορηγηθεί  σε  ένα  φυσικό  πρόσωπο  η  επαγγελματική 
άδεια  νόμιμου  ελεγκτή,  θα  πρέπει  α)  να  έχει  ολοκληρώσει  επιτυχώς  την 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευσή  για  την  εισαγωγή  του  σε  εκπαιδευτικό  ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης, β) να αποκτήσει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις στα 
γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται  στα άρθρα 7 και  8  του νόμου και  γ)  να 
ολοκληρώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του νόμου πρακτική άσκηση 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει κυρίως τη 
συμμετοχή  ασκούμενων  σε  υποχρεωτικούς  ελέγχους.  Τέλος,  το  νομοσχέδιο 
παρέχει δυνατότητα «εισαγωγής» ελεγκτών από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

• Ηλεκτρονικό  μητρώο  ελεγκτών:  Με  το  άρθρο  15  της  Οδηγίας  που 
ενσωματώνεται  στο  νομοσχέδιο,  καθιερώνεται  η  υποχρέωση  δημιουργίας 
ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών με πληροφορίες ηλεκτρονικά προσβάσιμες στο 
κοινό. Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια 
θα πρέπει να εγγραφούν σε δημόσιο μητρώο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπου  απειλείται  η  προσωπική  ασφάλεια  οποιουδήποτε  προσώπου  μπορούν  να 
υπάρξουν  παρεκκλίσεις  σχετικά  με  την  πρόσβαση  στις  πληροφορίες.  Κάθε 
ελεγκτής θα αποκτήσει ατομικό αριθμό και στο μητρώο θα περιλαμβάνονται το 
όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός καταχώρησης αλλά και κατά περίπτωση το όνομα, 
η  διεύθυνση,  η  διεύθυνση  δικτυακού  τόπου  και  ο  αριθμός  καταχώρησης  του 
γραφείου στο οποίο απασχολείται ο ελεγκτής ή με το οποίο είναι συνδεδεμένος 
ως  εταίρος  ή  με  άλλο  τρόπο.  Αντίστοιχες  προβλέψεις  λαμβάνονται  και  για 
ελεγκτές από τρίτες χώρες. Όσο αφορά τα ελεγκτικά γραφεία, το δημόσιο μητρώο 
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περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση και αριθμό 
καταχώρισης,  νομική μορφή,  διεύθυνση κέντρου παροχής πληροφοριών,  κύριο 
υπεύθυνο  πληροφόρησης  και  κατά  περίπτωση  διεύθυνση  δικτυακού  τόπου, 
διεύθυνση όλων των γραφείων στο κράτος μέλος, όνομα και αριθμό καταχώρησης 
όλων  των  νόμιμων  ελεγκτών  που  εργάζονται  στο  ελεγκτικό  γραφείο  ή  είναι 
συνδεδεμένοι με αυτό ως εταίροι ή αλλιώς, όνομα και εμπορική διεύθυνση όλων 
των ιδιοκτητών ή μετόχων και όλων των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού 
οργάνου.  Κατά  περίπτωση,  αναγράφονται  και  πληροφορίες  για  συμμετοχή  σε 
δίκτυο και κατάλογο ονομάτων και διευθύνσεων των ελεγκτικών γραφείων που 
είναι έλη του δικτύου ή συνδέονται με αυτό, ή ένδειξη του τόπου στον οποίο οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό. 

• Διεκπεραίωση ελέγχων: Όλοι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται 
με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μια τεχνική επιτροπή ή ομάδα ελέγχου 
θα  επικουρεί  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στην  εκτίμηση  της  τεχνικής 
καταλληλότητας  όλων  των  διεθνών  ελεγκτικών  προτύπων,  χρησιμοποιώντας 
παράλληλα το σύστημα δημόσιας εποπτείας των κρατών - μελών. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη - μέλη μπορούν για παράδειγμα, να απαιτούν συμπληρωματική 
έκθεση  ελεγκτή  προς  το  εποπτικό  συμβούλιο  ή  να  ορίζουν  άλλες  απαιτήσεις 
πληροφόρησης  και  ελέγχου  με  βάση  τους  εθνικούς  κανόνες  εταιρικής 
διακυβέρνησης.  Τα  κράτη  -  μέλη  εξασφαλίζουν  ότι  κατά  τη  διενέργεια  του 
υποχρεωτικού ελέγχου, ο ελεγκτής και/ή το ελεγκτικό γραφείο είναι ανεξάρτητο 
από  την  ελεγχόμενη  επιχείρηση  και  δεν  συμμετέχει  στις  αποφάσεις  της. 
Εξασφαλίζουν  επίσης  ότι  ένας  ελεγκτής  ή  ελεγκτικό  γραφείο  δεν  διενεργεί 
υποχρεωτικό έλεγχο όταν υφίσταται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική, 
επαγγελματική σχέση, σχέση απασχόλησης ή άλλη σχέση μεταξύ του ελεγκτή, 
του  ελεγκτικού  γραφείου  ή  του  δικτύου  περιλαμβανομένης  της  παροχής 
συμπληρωματικών  εξωελεγκτικών  υπηρεσιών  και  της  ελεγχόμενης  οντότητας, 
εξαιτίας της οποίας  ένας αντικειμενικός,  συνετός  και  ενημερωμένος  τρίτος  θα 
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου. Όταν η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου απειλείται από καταστάσεις όπως αυτοέλεγχος, ίδιο συμφέρον, ιδιότητα 
συνηγόρου,  οικειότητα,  εμπιστοσύνη  ή  εκφοβισμός,  ο  νόμιμος  ελεγκτής  ή  το 
γραφείο εφαρμόζει διασφαλίσεις προκειμένου να περιορίζει τους κινδύνους. Εάν 
η έκταση των κινδύνων συγκρινόμενη με τις εφαρμοζόμενες διασφαλίσεις είναι 
τέτοια ώστε να κινδυνεύει η ανεξαρτησία τους, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο δεν διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο. 

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1111/2008) δίνεται η δυνατότητα 
στους  ορκωτούς  ελεγκτές,  εκτός  από  την  εκτιμητική  επιτροπή  του  υπουργείου 
Ανάπτυξης  ή  της  νομαρχίας,  να  αποτιμούν  την  αξία  περιουσιακών  στοιχείων  σε 
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συγχωνευόμενες  Ανώνυμες  Εταιρείες  και  σε  Εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης. 
Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1111/2008 η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων 
σε είδος  περιουσιακών στοιχείων σε  επιχείρηση η οποία συγχωνεύεται  μπορεί  να 
διενεργείται και από ορκωτούς εκτιμητές, καθώς και από εμπειρογνώμονα

2.8 Έκθεση Ελέγχου

Η τελευταία φάση της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η φάση διατύπωσης της 
ανεξάρτητης γνώμης του ελεγκτή. Αυτή η φάση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και 
υπογραφή της έκθεσης ελέγχου (ή αλλιώς πιστοποιητικό ελέγχου). Η έκθεση ελέγχου 
αποτελεί το βασικό προϊόν του εξωτερικού ελέγχου και κάνει γνωστά στους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων τα ευρήματά του. Αυτή η έκθεση, προσθέτει αξία στις 
οικονομικές καταστάσεις καθώς περιέχει  την αντικειμενική και ανεξάρτητη γνώμη 
του εξωτερικού ελεγκτή για ακριβοδίκαιη παρουσίαση της πραγματικής θέσης της 
επιχείρησης μέσω των οικονομικών της καταστάσεων. Σύμφωνα με τον νόμο18,  “Από 
την έκθεση ελέγχου πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και 
της  νομιμότητας  των  εγγραφών  στα  βιβλία  της  επιχείρησης,  αν  ο  ισολογισμός 
απεικονίζει την οικονομική κατάσταση  της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης 
της  χρήσης  που  ελέγχθηκε,  ο  δε  λογαριασμός  αποτελεσμάτων  χρήσεως  τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν”. Επίσης, η έκθεση οφείλει να αναφέρει:
• Αν  παρασχέθηκαν  στους  ελεγκτές  όλες  οι  απαραίτητες  πληροφορίες  για  της 

εκτέλεση του έργου τους,
• Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, 

εφ’ όσον υπάρχουν υποκαταστήματα,
• Αν πρόκειται για Βιομηχανική Εταιρία, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους 

παραγωγής,
• Αν έγινε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση.

Οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να διατυπώνουν τις εκθέσεις ελέγχου με μεγάλη 
προσοχή και επιμέλεια, καθώς αυτές είναι η μόνη πλευρά της ελεγκτικής διαδικασίας 
την οποία βλέπουν οι μέτοχοι και το ευρύ κοινό. Η επαγγελματική επάρκεια ενός 
ορκωτού ελεγκτή, αλλά και η έκταση της νομικής ευθύνης του , είναι πολύ πιθανό να 
προσδιορίζονται από το περιεχόμενο των εκθέσεων που συντάσσει.

18 Άρθρο 37, ν. 2190/1920
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Οι  βασικές  αρχές  που  διέπουν  την  έκδοση  των  εκθέσεων  ελέγχου 
καθορίζονται τόσο από επαγγελματικές οργανώσεις ελεγκτών λογιστών, όσο και από 
εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις (π.χ. Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 770, Πρότυπο 7-10 
Α.Ι.Ο.Λ.,  Κ.Ν.2190/1920,  8η οδηγία  ΕΟΚ).  Ωστόσο,  οι  εκθέσεις  ελέγχου 
ομαδοποιούνται  σε  κάποιες  κατηγορίες  ανάλογα  με  την  διατυπούμενη  σε  αυτές 
γνώμη του ελεγκτή. Έτσι, οι τέσσερις βασικές κατηγορίες είναι :

• Εκθέσεις  Ελέγχου  με  σύμφωνη  γνώμη:  με  αυτές  τις  εκθέσεις  οι  ελεγκτές 
δηλώνουν  τη  γνώμη τους  για  την  αξιόπιστη  και  ακριβοδίκαιη  απεικόνιση της 
οικονομικής θέσης της ελεγχόμενης επιχείρησης.

• Εκθέσεις Ελέγχου σύμφωνης γνώμης με εξαίρεση: αυτού του είδους οι εκθέσεις 
είναι γνωστές και ως εκθέσεις με επιφύλαξη και εκδίδονται σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο ελεγκτής πιστεύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με 
ακρίβεια και καλοπιστία την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης, κρίνει όμως 
απαραίτητη  τη  διατύπωση  ορισμένων  επιφυλάξεων  για  αυτές.  Μεταξύ  των 
βασικών  λόγων  για  τους  οποίους  ένας  ελεγκτής  μπορεί  να  μην  συντάξει  μια 
έκθεση με σύμφωνη γνώμη, είναι η ύπαρξη περιορισμού στο εύρος του πεδίου 
ελέγχου,  η  ουσιαστική  απόκλιση  από  τα  Λογιστικά  Πρότυπα  και  η  έλλειψη 
ανεξαρτησίας του ελεγκτή.

• Εκθέσεις Ελέγχου με άρνηση γνώμης: με αυτές τις εκθέσεις οι ελεγκτές δηλώνουν 
ότι αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη για την αξιοπιστία και την κανονικότητα των 
οικονομικών  καταστάσεων.  Η  άρνηση  γνώμης  δεν  αποτελεί  αρνητική  γνώμη, 
αλλά δηλώνει ότι οι ελεγκτές δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποδεικτικό υλικό 
που συγκεντρώθηκε και δεν έχουν πεισθεί για την αξιοπιστία ή την αναξιοπιστία 
των οικονομικών καταστάσεων.

• Εκθέσεις  Ελέγχου  με  αρνητική  γνώμη:  με  αυτές  τις  εκθέσεις  οι  ελεγκτές 
δηλώνουν  ρητά  ότι  κατά  τη  γνώμη  τους  οι  οικονομικές  καταστάσεις  της 
ελεγχόμενης  επιχείρησης  δεν  απεικονίζουν  ακριβοδίκαια  την  πραγματική  της 
οικονομική κατάσταση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο του πιστοποιητικού 
ελέγχου  του  ορκωτού  ελεγκτή,  το  οποίο  και  μετονομάστηκε  σε  έκθεση  ελέγχου, 
άλλαξε  με  την  υιοθέτηση  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)19. Συγκεκριμένα, πριν τη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ο ορκωτός 

19 Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  καθιερώθηκε με τον Ν. 
2992/2002, με υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ημερομηνία εφαρμογής τους την 1 Ιανουαρίου 2005.
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ελεγκτής παρείχε στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο 
σε πολλές περιπτώσεις περιείχε σημαντικές παρατηρήσεις, και τελείωνε με τη φράση, 
«…οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 
εταιρείας,  απεικονίζουν, αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις, 
την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2ΧΧΧ». Είναι γεγονός ότι το πολύ επενδυτικό κοινό και γενικότερα 
κάθε  ενδιαφερόμενος  δεν  ήταν  δυνατό  να  ερμηνεύσει  και  να  αναμορφώσει  τις 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές παρατηρήσεις των ορκωτών, με 
αποτέλεσμα  να  μη  γνωρίζει  την  πραγματική  χρηματοοικονομική  κατάσταση  των 
επιχειρήσεων.

Μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα ενσωμάτωσαν 
τις  παρατηρήσεις  των  ορκωτών  ελεγκτών  στις  οικονομικές  καταστάσεις  τους. 
Συγκεκριμένα με την εφαρμογή των ΔΠΧΠ η έκθεση ελέγχου και πάλι μπορεί να 
περιέχει  κάποιες  παρατηρήσεις  οι  οποίες  αποτελούν  εξαιρέσεις,  που  όμως  δεν 
αλλοιώνουν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων ως προς την καθαρή θέση και 
τα  αποτελέσματα  της  χρήσης.  Εδώ  έχουμε  έκθεση  ελέγχου  με  έμφαση.  Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει καμία παρατήρηση ή εξαίρεση τότε έχουμε μία έκθεση 
ελέγχου  με  σύμφωνη  γνώμη,  ενώ  στην  περίπτωση  των  πολλών  παρατηρήσεων 
οδηγούμαστε  σε  άρνηση  γνώμης.  Η  ενσωμάτωση  των  παρατηρήσεων  στις 
οικονομικές καταστάσεις  συνέβαλε σημαντικά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
των επιχειρήσεων.

3.  Ανεξάρτητοι  Φορείς  Ρυθμιστικών  Παρεμβάσεων 
Ελεγκτικού Έργου 
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3.1  Ανεξάρτητοι  Φορείς  Ρυθμιστικών  Παρεμβάσεων  Ελεγκτικού 
Έργου στην Ελλάδα

Εξαιτίας  του  έντονου  προβληματισμού  που  υπάρχει  αναφορικά  με  τη 
λογιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, αλλά και με 
την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα πιστοποιητικά ελέγχου που παρέχονται από τους 
ορκωτούς ελεγκτές, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων φορέων οι οποίοι θέτοντας 
τους κατάλληλους κανονισμούς και πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους, 
θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία  του ελεγκτικού επαγγέλματος. Έτσι, οι 
κυριότεροι φορείς που ασκούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο ελεγκτικό επάγγελμα 
στην  Ελλάδα  είναι  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  και  η  Επιτροπή  Λογιστικής 
Τυποποίησης  και  Ελέγχων  (Ε.Λ.Τ.Ε.).  Κάτω  από  την  επίβλεψη  της  τελευταίας 
λειτουργούν  το  Συμβούλιο  Λογιστικής  Τυποποίησης  (Σ.ΛΟ.Τ.)  και  το  Συμβούλιο 
Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.). Η παρουσίαση των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων τους, 
ακολουθεί παρακάτω.

3.1.1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  20  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την  Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Αποτελεί νομικό 
πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.)  με  ίδιους  πόρους  και   λειτουργεί 
αποκλειστικά  χάριν  του  δημοσίου  συμφέροντος  και  απολαύει  λειτουργικής 
ανεξαρτησίας  και  διοικητικής  αυτοτέλειας.  Η  οργανωτική  της  διάρθρωση,  οι 
αρμοδιότητες  κι  η  λειτουργία  της  ορίζονται  κυρίως  από  τους  Νόμους  1696/91, 
2166/93,  2396/96,  το  ΠΔ.25/03  και  το  Ν.3340/05.  Η  λειτουργία  της  Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  δεν  βαρύνει  τον  κρατικό  προϋπολογισμό,  αφού  οι  πόροι  της 
προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν τους εποπτευόμενους φορείς. Ο 
προϋπολογισμός  της  Επιτροπής  συντάσσεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  απολαύουν  κατά  την  άσκηση  των 

20 www.hcmc.gr

38



καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενα μόνον 
από το νόμο και  τη  συνείδησή τους  και  δεν εκπροσωπούν τους  φορείς  που τους 
πρότειναν.  Η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  υποβάλλει  έκθεση  πεπραγμένων  στον 
Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την 
αρμόδια  Επιτροπή  της  Βουλής,  προκειμένου  να  την  ενημερώνει  για  θέματα  της 
κεφαλαιαγοράς.

Στόχος  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  αποτελεί  η  διασφάλιση  της 
ακεραιότητας  της  αγοράς,  ο  περιορισμός  του  συστημικού  κινδύνου21,  και  η 
προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας. 

Στους  εποπτευόμενους  φορείς  από  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς 
περιλαμβάνονται οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυμες Εταιρίες 
Παροχής  Επενδυτικών  Υπηρεσιών,  οι  Ανώνυμες  Εταιρίες  Διαχείρισης  Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων,  οι  Ανώνυμες  Εταιρίες  Επενδύσεων  Χαρτοφυλακίου,  οι  Ανώνυμες 
Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής 
Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται 
επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής 
νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με 
την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα διευθυντικά 
στελέχη όλων των προαναφερόμενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις 
προς  την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς.  Στους  εποπτευόμενους  από  την  Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαμβάνονται επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς 
εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως 
φορέας  εκκαθάρισης  και  διακανονισμού  συναλλαγών  επί  κινητών  αξιών  και  επί 
παραγώγων  αλλά  και  τα  συστήματα  αποζημίωσης  επενδυτών  και  διασφάλισης 
συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  είναι  αρμόδια  για  την  έγκριση  ενημερωτικών 
δελτίων όσον αφορά τις  ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη 
διενέργεια δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη 
αγορά. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές 
κυρώσεις (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) 

21 Συστημικός Κίνδυνος: προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς στην 
οποία  συμμετέχει  ο  επενδυτής  και  επομένως  δεν  μπορεί  να  περιοριστεί  με  τη  διασπορά  των 
επενδύσεων μέσα στην αγορά αυτή.
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σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για 
την κεφαλαιαγορά.

Τέλος,  ως  εθνική  εποπτική  αρχή,  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  συνάπτει 
διμερείς  και  πολυμερείς  συμφωνίες  με  άλλες  εποπτικές  αρχές  για  την  ανταλλαγή 
εμπιστευτικών πληροφοριών και  τη συνεργασία σε  θέματα της  αρμοδιότητάς της. 
Είναι  ενεργό  μέλος  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Ρυθμιστικών  Αρχών  της 
Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators - C.E.S.R.) και του 
Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς - IOSCO). 
 

3.1.2 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (E.Λ.T.E.) συστάθηκε με 
τον  νόμο  3148/5-6-03  (Φ.Ε.Κ.136  Α΄)  περί  «Σύστασης  επιτροπής  λογιστικής 
τυποποίησης και ελέγχων και άλλες συναφείς διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας 
και  Οικονομικών.  Σύμφωνα με  το  πρώτο άρθρο του  νόμου,  η  E.Λ.T.E.  αποτελεί 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο συγκροτείται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με ειδικές γνώσεις  και 
εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελέγχων που ορίζονται με απόφαση του υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο δειγματοληπτικός 
έλεγχος  των  ισολογισμών  των  εταιρειών  για  την  επαλήθευση  των  πραγματικών 
οικονομικών στοιχείων,  καθώς  και  η  εποπτεία  του  Σώματος  Ορκωτών Λογιστών. 
Επίσης, αρμοδιότητα της E.Λ.T.E. είναι και η άσκηση ποιοτικού ελέγχου στο έργο 
του Σ.O.Λ. σχετικά με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Τα άλλα μέλη του 
Δ.Σ. της E.Λ.T.E. ορίζονται από πρόσωπα που υποδεικνύονται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ανά μέλος από κάθε φορέα.

Η κατάρρευση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη διετία 1999-2001 κατέστησε 
επιτακτική την ανάγκη για την Ελληνική Πολιτεία λήψης μέτρων για την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην οικονομική πληροφόρηση και στους 
θεσμοθετημένους φορείς και κανόνες της αγοράς22.  Πριν την ίδρυση της  ΕΛΤΕ η 
κατάσταση  που  επικρατούσε  στην  ελληνική  αγορά  ήταν  πολύ  διαφορετική. 

22 Χρήστος Ι. Καζαντζής (2006), ¨Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος: μια συστηματική προσέγγισή 
εννοιών, αρχών και προτύπων¨, σελ.60
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Συγκεκριμένα, υπήρχε το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών),  το οποίο 
ήταν αυτόνομο και ασχολιόταν με τους λογιστικούς ελέγχους, και το ΕΣΥΛ (Εθνικό 
Συμβούλιο  Λογιστικής)  το  οποίο  υπαγόταν  στο  Υπουργείο  Οικονομίας  και 
Οικονομικών και ασχολιόταν με την λογιστική τυποποίηση. Δεν υπήρχε ποιοτικός 
έλεγχος του έργου των ορκωτών ελεγκτών, η πειθαρχική διαδικασία ελεγχόταν από 
το  ΣΟΕΛ,  χωρίς  δυνατότητα  έφεσης,  η  απελευθέρωση  του  επαγγέλματος  του 
ορκωτού ελεγκτή ήταν στην πράξη πολύ περιορισμένη και οι κανόνες δεοντολογίας 
καθορίζονταν από τους ιδίους τους ελεγκτές. Επίσης, υπήρχε ο περιορισμός αλλαγής 
του  ορκωτού  ελεγκτή  μετά  από  5  χρήσεις  (με  μεταβατικές  διατάξεις  αυτό  έχει 
παραταθεί κατά πολύ). Οι ελεγκτές ή οι ελεγκτικές εταιρείες εκτός από τον τακτικό 
έλεγχο μπορούσαν επίσης να παρέχουν ταυτόχρονα και υπηρεσίες συμβούλου. Τέλος, 
δεν υπήρχαν περιορισμοί στις προσλήψεις ορκωτών ελεγκτών από τις εταιρείες τις 
οποίες ήλεγχαν.

Η  ίδρυση  της  Επιτροπής  Λογιστικής  Τυποποίησης  και  Ελέγχων  ήταν  μια 
κυβερνητική  πρωτοβουλία  που  αποσκοπεί  στην  ενίσχυση  της  κοινωνικής 
υπευθυνότητας  των  ορκωτών  λογιστών  ελεγκτών  και  στη  διαρκή  βελτίωση  της 
ποιότητας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Του Ελληνικού νομοθετήματος 
ίδρυσης  της  E.Λ.T.E.  είχε  προηγηθεί  η  ψήφιση  από  το  Κογκρέσο  και  την 
Αμερικάνικη Γερουσία στις 15 Ιουλίου 2002, του Sarbanes-Oxley Act , με αυστηρές 
διατάξεις προάσπισης των συμφερόντων των επενδυτών. 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες23:
• Εισηγείται  στον  Υπουργό  Οικονομίας  και  Οικονομικών θέματα  Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου,  Κλαδικών  Λογιστικών  Σχεδίων  και  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων, 
καθώς και την εναρμόνιση τους µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
διεθνή πρότυπα.

• Μεριμνά  για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων.
• Γνωμοδοτεί  προς  τον  Υπουργό Οικονομίας  και  Οικονομικών επί  θεμάτων 

λογιστικής τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί του 
Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  πρώτου  και  δεύτερου 
βαθμού  και  των  φορέων  του  δημόσιου  τομέα,  όπως  οριοθετείται  από  το  Ν. 
1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄).

• Ασκεί εποπτεία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο. Ε.Λ.), σχετικά µε 
την  τήρηση των  κανόνων  που  διέπουν  την  άσκηση  του  λειτουργήματος   των 
µελών  του.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  πρόταση  του 
Υπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η έκταση, το περιεχόμενο 
και ο τρόπος της εποπτείας.

23 Άρθρο 2, ν.3148/5-5-03
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• Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου της διαχείρισης του Σ.Ο.Ε.Λ..
• Θεσπίζει  ύστερα  από  εισήγηση  του  Σ.Ο.Ε.Λ.  κανόνες  δεοντολογίας  για  την 

άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και  των ελεγκτικών εταιρειών και 
ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.

• Συνεργάζεται µε την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 2331/1995 
(ΦΕΚ 173 Α.) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

Στην Ε.Λ.Τ.Ε.  λειτουργούν:
• Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.).
• Tο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.).
• Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  αποτελούμενη  από  τον  πρόεδρο  και  τους  δύο 

αντιπροέδρους.

Οι  αρμοδιότητες  του  Συμβουλίου  Λογιστικής  Τυποποίησης  αλλά  και  του 
Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου αναλύονται παρακάτω.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η Ε.Λ.Τ.Ε. και οι αρμόδιες εποπτικές 
αρχές  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  (Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς) και του οικονομικού τομέα (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
Σ.Δ.Ο.Ε.) συνεργάζονται για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού τους έργου. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής η κάθε μια διαβιβάζει στις άλλες οποιαδήποτε 
πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιμο στο εποπτικό έργο τους, και υπογράφουν 
πρωτόκολλα  συνεργασίας,  καταρτίζουν  κοινές  ομάδες  εργασίας  για  την  εξέταση 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και διενεργούν σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχους. Η 
Ε.Λ.Τ.Ε. μπορεί επίσης να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτων κρατών, με τον όρο της 
αμοιβαιότητας.

Τέλος, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3148/5-6-03  και την λειτουργία της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  καταργείται το Εθνικό Συμβούλιο 
Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) που έχει συσταθεί µε το Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄).

3.1.2.1 Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης24

Το  Σ.ΛΟ.Τ.  είναι  πενταμελές  και  αποτελείται  από  έναν  Αντιπρόεδρο  της 
Ε.Λ.Τ.Ε.  ως  Πρόεδρο  και  τέσσερις  ειδικούς  επιστήμονες  οι  οποίοι  είναι  κάτοχοι 

24 Άρθρο 4,ν.3148/5-5-03
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διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και έχουν υψηλό 
επίπεδο  θεωρητικής  κατάρτισης  στη  λογιστική  ή  μακροχρόνια  πείρα  πρακτικής 
εφαρμογής της. Τα µέλη του Σ.ΛΟ.Τ. ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 
για τριετή θητεία.

Το  Σ.ΛΟ.Τ.  γνωμοδοτεί  σε  θέματα  λογιστικής  τυποποίησης,  τα  οποία 
παραπέμπονται σε αυτό µε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και σε προθεσμία που 
ορίζεται µε αυτήν. Τα θέματα αυτά είναι ιδίως:
• Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

και  των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων,  µε σκοπό την προσαρμογή τους στις 
εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής.

• Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις οικονομικές μονάδες ή 
από κατηγορίες αυτών.

• Η έκδοση οδηγιών σχετικά µε την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 
των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως,  από  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου 
3148/5-6-03  καταργείται  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Λογιστικής  (Ε.ΣΥ.Λ.)  που  έχει 
συσταθεί µε το Ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄) και μεταφέρονται στο Σ.ΛΟ.Τ. θέματα 
που εκκρεμούν στο Ε.ΣΥ.Λ..

3.1.2.2 Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου25

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των 
ελέγχων που διενεργούν σύμφωνα µε το νόμο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές,  φυσικά 
πρόσωπα  και  ελεγκτικές  εταιρείες,  στις  οικονομικές  καταστάσεις  των  ανωνύμων 
εταιρειών  και  λοιπών  νομικών  προσώπων  και  αφορά  τη  συμμόρφωση  προς  τα 
ισχύοντα  ελεγκτικά  πρότυπα,  τους  κανόνες  δεοντολογίας  και  τους  κανόνες  περί 
ασυμβίβαστου που ορίζονται στο άρθρο 12.

Ο  ποιοτικός  έλεγχος  διενεργείται  µε  μέριμνα  του  Σ.Π.Ε.  από  τρεις  κατ. 
ανώτατο όριο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., οι οποίοι επιλέγονται 
µε  κλήρωση από το  σύνολο των µελών του.  Στην κλήρωση δεν  συμμετέχουν οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, που ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία, που διενήργησε 
τον εξεταζόμενο έλεγχο. Σε περίπτωση εξειδικευμένων ελέγχων επιτρέπεται ύστερα 

25 Άρθρο 5,ν.3148/5-5-03
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από απόφαση του Σ.Π.Ε. ο ορισμός ενός επιπλέον εξειδικευμένου ορκωτού ελεγκτή 
λογιστή.

Ο  ποιοτικός  έλεγχος  διενεργείται  ετησίως  σε  τυχαίο  δείγμα  επί  ποσοστού 
τουλάχιστον  δέκα  επί  τοις  εκατό  των  εταιρειών  των  οποίων  οι  μετοχές  είναι 
εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ένα επί τοις εκατό τουλάχιστον των εταιρειών των οποίων 
οι  μετοχές  δεν  είναι  εισηγµένες  και  αφορά  στην  τελευταία  ελεγμένη  χρήση. 
Ποιοτικός  έλεγχος  μπορεί  να  διενεργηθεί  και  εκτός  δείγματος,  είτε  κατόπιν 
παραγγελίας του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τράπεζας 
της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  κοινοποιούνται  από  την  Ε.Λ.Τ.Ε.  στην 
αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατά περίπτωση στην Τράπεζα 
της  Ελλάδος  και  στην  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς.  Στους  ίδιους  φορείς  αντίστοιχα 
γνωστοποιούνται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ελεγκτές και στις ελεγκτικές 
εταιρείες, για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους ποιοτικούς ελέγχους.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια 
του ποιοτικού ελέγχου και βαρύνει την εταιρεία της οποίας εξήχθη το δείγμα της 
παραγράφου 4.  Η δαπάνη βαρύνει  την Ε.Λ.Τ.Ε. όταν η ίδια εταιρεία επιλεγεί για 
δεύτερη ή περισσότερες φορές στο δείγμα του ποιοτικού ελέγχου σε διάστημα πέντε 
ετών. Αν ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν παραγγελίας της Ε.Λ.Τ.Ε., εκτός δείγματος, 
ή ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το 
κόστος βαρύνει τους εν λόγω φορείς αντιστοίχως.

Επίσης,  με απόφαση του Δ.Σ.  της Ε.Λ.Τ.Ε.  και  ύστερα από εισήγηση του 
Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και ο 
τρόπος  άσκησης  του  ποιοτικού  ελέγχου,  καθώς  και  κάθε  άλλο  σχετικό  θέμα.  Η 
απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να είναι συμβατή µε την υπό κατάρτιση οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και 
χωρίς  εισήγηση  αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  που  έχει  θέσει  το  Δ.Σ.  της 
Ε.Λ.Τ.Ε. και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός.

3.2  Ανεξάρτητοι  Φορείς  Ρυθμιστικών  Παρεμβάσεων  Ελεγκτικού 
Έργου στην Αμερική
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3.2.1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (S.E.C.)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Securities 
Exchange Commission, S.E.C.) ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930, μετά από το κραχ 
του 1929 και τη βαθιά οικονομική κρίση που ακολούθησε. Η κρίση οδήγησε στην 
αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές και στην ανάγκη 
δημιουργίας ενός κανονιστικού πλαισίου και μιας επιτροπής που θα εξασφάλιζε την 
εφαρμογή των νέων διατάξεων που θα ψηφίζονταν.

Η  κύρια  αποστολή  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  των  Η.Π.Α.  είναι  η 
προστασία των επενδυτών και η εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών στην 
κεφαλαιαγορά. Οι νόμοι και οι κανόνες της κεφαλαιαγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες 
βασίζονται την απλή αρχή ότι κάθε συναλλασσόμενος, είτε είναι φυσικό είτε νομικό 
πρόσωπο, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με 
την επένδυση την οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. Το S.E.C. επίσης επιβλέπει 
και ελέγχει τους σημαντικούς παράγοντες της αγοράς τίτλων όπως: χρηματιστηριακές 
αγορές,  χρηματιστές,  σύμβουλοι  επενδύσεων,  αμοιβαία  κεφάλαια  κτλ.  Εκτός  των 
άλλων στοχεύει στη γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών, στη θέσπιση νόμων 
για τίτλους  και  στην προστασία  των  επενδυτών οι  οποίοι  συναλλάσσονται  με  τα 
άτομα ή τους οργανισμούς αυτούς.

Οι κύριοι νόμοι που ρύθμιζαν την κεφαλαιαγορά των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο 
«Νόμος  περί  Τίτλων  του  1933»  (Securities Act of 1933)  και  ο  «Νόμος  περί 
Κεφαλαιαγοράς του 1934» (Securities Exchange of 1934). Οι πρόσφατες εξελίξεις 
στο  λογιστικό  και  ελεγκτικό  κλάδο  των  Ηνωμένων  Πολιτειών,  κλόνισαν  την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και την 
αξιοπιστία  των  ελεγκτικών  εταιρειών,  με  αποτέλεσμα  την  ψήφιση  του  Νόμου 
"Sarbanes-Oxley", τον Ιούλιο του 2002. 

3.2.2 Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Α.Ι.Ο.Λ.  26  

Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Α.Ι.Ο.Λ. (American Institute 
of Certified Public Accountants, A.I.C.P.A.) (American Institute of Certified Public 
Accountants, A.I.C.P.A.)  είναι ο εθνικός επαγγελματικός οργανισμός για ορκωτούς 
λογιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Το Α.Ι.Ο.Λ.  ιδρύθηκε το 1887  με το όνομα 
26 www.aicpa.org
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Αμερικάνικη Οργάνωση Λογιστών Α.Ο.Λ.  (American  Association  of  Public 
Accountants,  A.A.P.A.).  Αργότερα,  το  1917  η  Αμερικάνικη  Οργάνωση Λογιστών 
αντικαταστάθηκε  από  το  Αμερικάνικο  Ινστιτούτο  Λογιστών  Α.Ι.Λ.  (American 
Institute of Accountants,  A.I.A.).  Αυτό το όνομα διατηρήθηκε μέχρι  το 1957 την 
χρονιά  που  η  Αμερικάνικη  Οργάνωση  Λογιστών  πήρε  το  τελικό  της  όνομα 
«Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών», το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα.

Το Α.Ι.Ο.Λ. καθιέρωσε την Λογιστική ως ένα επάγγελμα διακεκριμένο για τα 
υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, τον αυστηρό κώδικα επαγγελματικής ηθικής αλλά 
και την δέσμευσή για την εξυπηρέτηση του δημόσιου ενδιαφέροντος. Η αποστολή 
του Α.Ι.Ο.Λ. είναι να παρέχει στα μέλη της όλους τους απαραίτητους πόρους και τις 
πληροφορίες έτσι ώστε να παρέχουν κι αυτοί με την σειρά τους υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου τόσο στους εργοδότες και τους πελάτες τους, όσο και στην κοινωνία σαν 
σύνολο.  Επίσης,  σημαντικό  επίτευγμα  του  Α.Ι.Ο.Λ.  αποτελεί  ο  Κώδικας 
Επαγγελματικής  Δεοντολογίας  που  έχει  εκδώσει.  Σήμερά,  το  Α.Ι.Ο.Λ.  αριθμεί 
περισσότερα  από  350.000  μέλη,  συμπεριλαμβανομένων  ορκωτών  λογιστών  σε 
επιχειρήσεις,  στη  βιομηχανία,  σε  δημόσιες  υπηρεσίες,  στην  κυβέρνηση, 
εκπαιδευόμενων σπουδαστών, αλλά και διεθνών συνεταίρων. Περίπου το 40% των 
μελών του A.I.O.Λ. συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια λογιστική, και συγκεκριμένα 
σε τομείς όπως η ελεγκτική, η λογιστική, η φορολογία, η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  κ.α.  ενώ η  πλειοψηφία  (60%) των  μελών  του  A.I.O.Λ.  είναι  ορκωτοί 
λογιστές (Certified Public Accountants, CPAs) που εργάζονται στη βιομηχανία, την 
κυβέρνηση και την εκπαίδευση. 

Το  Α.Ι.Ο.Λ.  όμως,  εκτός  από  τον  καθοριστικό  ρόλο  που  έχει  σε  θέματα 
λογιστικής  και  ελεγκτικής  δραστηριοποιείται  και  σε  θέματα  όπως  η  καθιέρωση 
ελεγκτικών  προτύπων  (standards)  και  επαγγελματικών  κανόνων  δεοντολογίας 
(professional ethics),  αλλά  και  η  εκπαίδευση  και  διενέργεια  εξετάσεων  για  την 
απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της ελεγκτικής από σπουδαστές.

3.2.3 Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών Δ.Ο.Λ.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants, 
I.F.A.C.)  ιδρύθηκε  το  1977  με  βασικό  σκοπό  την  ανάπτυξη  και  βελτίωση  ενός 
παγκόσμια συντονισμένου λογιστικού επαγγέλματος με ομοιόμορφα πρότυπα.  Πιο 
συγκεκριμένα,  και  σύμφωνα  με  το καταστατικό της  Δ.Ο.Λ.  σκοπός  της είναι  “η 
παγκόσμια ανάπτυξη και ανύψωση του λογιστικού επαγγέλματος, με εναρμονισμένα 
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πρότυπα, ικανού να παρέχει  υπηρεσίες σταθερά υψηλής ποιότητας προς το δημόσιο 
συμφέρον”. Προς την κατεύθυνση αυτής της αποστολής το συμβούλιο της Δ.Ο.Λ. 
έχει αναθέσει στην Επιτροπή Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (International Auditing 
Practice Committee, I.A.P.C.) την έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και 
τις συναφείς υπηρεσίες.

4.  Σχέση  μεταξύ  Εξωτερικού  Ελεγκτή  και  Επιτροπής 
Ελέγχου

4.1 Γενικά
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Ο  εξωτερικός  ελεγκτής  που  διενεργεί  τον  έλεγχο  σε  μια  επιχείρηση, 
επικοινωνεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης δια μέσου μιας επιτροπής. 
Αυτή  η  επιτροπή  που  έχει  διαμεσολαβητικό  ρόλο  μεταξύ  του  ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ονομάζεται 
Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) λειτουργεί στα πλαίσια 
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης,  δηλαδή απαρτίζεται δηλαδή από μέλη 
του Δ.Σ.. Παρόλο όμως που η Επιτροπή Ελέγχου είναι μια επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ταυτόχρονα πρέπει να είναι και όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη. Για την 
διατήρηση αυτής  της  ισορροπίας  έχει  μεγάλη σημασία η  σύνθεση της  επιτροπής, 
δηλαδή τα  μέλη  της.  Σύμφωνα  και  με  τον  νέο  νόμο  3693/2008 «Κάθε  οντότητα 
δημοσίου ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένη να συστήσει και να διατηρεί Επιτροπή 
Έλεγχου η οποία θα αποτελείται από δυο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη κι ένα 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της». Καθώς τα μέλη της 
Επιτροπής  δεν  έχουν  εκτελεστικές  αρμοδιότητες  (είναι  non-executive directors), 
διασφαλίζεται η αμερόληπτη λειτουργία της. Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει συλλογικά να 
διαθέτουν  επαρκή  γνώση  και  εμπειρία  επί  θεμάτων  οικονομικών  αναφορών, 
λογιστικής και ελεγκτικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τον νόμο 3693/2008 το 
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Ε.Ε. πρέπει να έχει αποδεδειγμένη και επαρκή 
γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτό το 
μέλος στην ξένη βιβλιογραφία είναι “Audit Committee Financial Expert” κι αυτό το 
μέλος  πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα, όπως27:
1. Να μπορεί να κατανοεί τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (Generally Accepted 

Accounting Principles,  G.A.A.P.s),  αλλά  και  την  χρήση  των  χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

2. Ικανότητα να εκτιμά τη γενική εφαρμογή αυτών των αρχών σε συνδυασμό με την 
λογιστική για εκτιμήσεις, επαυξήσεις και περιορισμούς.

3. Να έχει εμπειρία στην προετοιμασία, την ανάλυση, την εκτίμηση και τον έλεγχο 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

4. Να έχει εμπειρία και να μπορεί να κατανοεί τους εσωτερικούς ελέγχους.
5. Να μπορεί να κατανοεί τις λειτουργίες της επιτροπής ελέγχου.

Η έννοια της Επιτροπής Ελέγχου εισήχθηκε για πρώτη φορά το 1939 από το 
Χρηματιστήριο  Αξιών  της  Νέας  Υόρκης  (NYSE)28.  Παράλληλα,  το  1940  η 
Αμερικάνικη  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  (SEC)  αναγνωρίζει  τη  σημασία  και  την 
αναγκαιότητα  της  ύπαρξης  Επιτροπών  Ελέγχου  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η 
αξιοπιστία και η ακρίβεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιεύονται 
από τις επιχειρήσεις. Με το πέρασμα των χρόνων ο θεσμός της Επιτροπής Ελέγχου 
λάμβανε  ολοένα  και  μεγαλύτερη  ισχύ  και  αναγνώριση.  Το  1988  το  Αμερικάνικο 

27 Frederick D.  Lipman,  L.  Keith  Lipman,  John Wiley  & Sons Inc.,  “Corporate  Governance  Best 
Practices”, 2006
28www.wikpedia.com
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Ινστιτούτο  Ορκωτών  Λογιστών  Α.Ι.Ο.Λ.  με  το  SAS  61  «Επικοινωνία  με  τις 
Επιτροπές  Ελέγχου»  ορίζει  τις  σχέσεις  και  την  επικοινωνία  μεταξύ  Επιτροπής 
Ελέγχου,  εξωτερικών  ελεγκτών  και  της  διοίκησης  των  επιχειρήσεων  που  δίνουν 
αναφορά στο  SEC. Το 1999 με μια συντονισμένη προσπάθεια των NYSE, NASD, 
AMEX,  SEC  και  AICPA29 οριστικοποιούνται  κάποιες  σημαντικές  αλλαγές  στον 
Κανόνα για τις Επιτροπές Ελέγχου προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά 
τους. Τέλος, το 2002 και μετά από μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα, εκδίδεται ο νόμος 
Sarbanes-Oxley με τον οποίο γίνονται περαιτέρω κανονισμοί και ρυθμίσεις στο θέμα 
των Επιτροπών Ελέγχου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως κύριο έργο της την παροχή βοήθειας προς το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  επιχείρησης  για  την  εκπλήρωση  της  εποπτικής  του 
ευθύνης.  Μια  τέτοια  επιτροπή  συγκροτείται  προκειμένου  να  εξυπηρετήσει  έναν 
σκοπό που σε συντομία συνοψίζεται στα παρακάτω30:
• Να εξασφαλίσει της ακεραιότητα του εξωτερικού ελέγχου.
• Να περιφρουρήσει την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή.
• Να εξασφαλίσει ότι οι διευθυντές και το ανώτερο μάνατζμεντ εφοδιάζονται με 

πληροφορίες  (χρηματοοικονομικές  και  μη  χρηματοοικονομικές)  ανώτερης 
ποιότητας και αξιοπιστίας.

• Να  εξασφαλίσει  ότι  οι  έλεγχοι  έχουν  καθιερωθεί  και  διατηρούνται  ώστε  να 
προστατεύουν τους φυσικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους του οργανισμού.

• Να επιβεβαιώσει ότι οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση 
συμφωνούν με το ισχύον νομικό και  κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και 
με τον κώδικα δεοντολογίας.

• Να  εκτιμήσει  τους  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους  που  προκύπτουν  από  την 
λειτουργία της επιχείρησης καθώς επίσης και την καταλληλότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. 

• Να ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

• Να  διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα  και  αποδοτικότητα  του  Συστήματος 
Μηχανισμών  Ελέγχου,  το  οποίο  έχει  θεσπίσει  η  Διοίκηση  και  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

• Να ασκεί εποπτεία επί της ελεγκτικής λειτουργίας και να αξιολογεί το έργο του 
εσωτερικού  ελέγχου  και  των  εξωτερικών  ελεγκτών  για  τη  διασφάλιση  του 
συντονισμού  του  ελεγκτικού  έργου,  της  ποιότητας,  της  ανεξαρτησίας  και  της 
απόδοσης των ελεγκτών.

29 New York Stock Exchange (NYSE),Securities Exchange Commission (SEC), American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), American Stock Exchange (AMEX), National Association of 
Securities Dealers (NASD)
30 Allan Horwich, The role and responsibilities of audit committees, 2003.
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Όσο  αφορά  τον  εξωτερικό  ελεγκτή,  όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  η 
Επιτροπή  Ελέγχου  είναι  αρμόδια  για  τον  διορισμό  του  και  την  παύση  του,  τον 
καθορισμό της αμοιβής του, την εποπτεία και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και 
της ποιότητας του έργου του καθώς την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του. Για να 
είναι  ανεξάρτητος  ένας  ελεγκτής  πρέπει  να  μπορεί  να  εκφράζει  αμερόληπτη  και 
αντικειμενική  γνώμη  για  τον  πελάτη  του  σε  όσα  θέματα  η  γνώμη  του  είναι 
απαραίτητη.  Η  ανεξαρτησία  του  ελεγκτή  είναι  καθοριστικός  παράγοντας  για  την 
εγκυρότητα του ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου εμπλέκεται στην επιλογή του ελεγκτή 
προκειμένου  να  διασφαλίσει  την  εγκυρότητα  του  ελέγχου.  Για  παράδειγμα,  η 
επιτροπή  μπορεί  εκ  των  προτέρων  να  αποφασίζει  αν  η  ελεγκτική  εταιρία  θα 
προσφέρει στην επιχείρηση μόνο ελεγκτικές υπηρεσίες ή αν θα προσφέρει ελεγκτικές 
και  διοικητικές  υπηρεσίες  μαζί.  Ένας  δεύτερος  τρόπος  για  την  διασφάλιση  της 
ανεξαρτησίας  εκ  μέρους  της  επιτροπής  ελέγχου  είναι  να  θέτει  πολιτικές  και 
διαδικασίες πριν από τον έλεγχο, τις οποίες θα ορίζει λεπτομερώς και συμφώνα με 
αυτές θα γίνεται η έγκριση ή η απόρριψη του ελεγκτή.

4.2 Έρευνες που σχετίζονται με τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου

Όπως έγινε φανερό και παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου κατέχει σημαντικό 
ρόλο στην όλη διαδικασία του ελέγχου των επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές 
προκειμένου να πιστοποιηθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία των οικονομικών 
καταστάσεων  που  δημοσιεύουν.  Για  τον  λόγο  αυτό  παρουσιάζονται  παρακάτω 
κάποιες έρευνες που αναφέρονται τόσο στην σχέση του εξωτερικού ελεγκτή με την 
Επιτροπή Ελέγχου, όσο και στην αποδοτικότητα της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά 
με διάφορα χαρακτηριστικά της (συχνότητα συνεδριάσεων, διαδικασία ελέγχου ).

4.2.1 Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξαρτησία Εξωτερικού Ελεγκτή

Αν και  υπάρχουν  πολλά  στοιχεία  τα  οποία  υποστηρίζουν  ότι  η  Επιτροπή 
Ελέγχου  (Audit Committee)   μπορεί  να  οδηγήσει  στην  καλύτερη  λειτουργία  της 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η συνεισφορά 
της Ε.Ε. στην ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή. Σε έρευνά του ο Knapp (1987) 
ανακάλυψε ότι σε μια διαφωνία μεταξύ διοίκησης και εξωτερικού ελεγκτή,  υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα η Επιτροπή Ελέγχου να υποστηρίξει τον εξωτερικό ελεγκτή. 
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Ο  Pearson (1980)  και  ο  Dockweiler et al.  (1986)  έδειξαν  ότι  η  εξάρτηση  του 
εξωτερικού  ελεγκτή  από  την  διοίκηση  της  εταιρίας  είναι  μειωμένη  καθώς  ο 
εξωτερικός ελεγκτής επικοινωνία απευθείας με την Ε.Ε. για όποιο θέμα προκύψει. 

Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την 
αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, παρέχοντας εγγύηση στους 
μετόχους  της  επιχείρησης  για  την  αντικειμενικότητα  των  καταστάσεων  αυτών 
(AICPA 1976,  Auerbach 1973,  FCCG 1999).  Επίσης,  ο  Lam υποστήριξε  ότι  η 
ανεξαρτησία της Ε.Ε. μπορεί να βελτιώσει την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή 
καθώς και την διαφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. 
Τέλος, οι  DeZoort και Salterio (2001) και ο Raghunandan et al. (2001) υποστήριξαν 
με έρευνά τους ότι οι Επιτροπές Ελέγχου που αποτελούνται από ανεξάρτητα από την 
επιχείρηση άτομα με αυξημένα προσόντα, μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο 
στην ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή.

Συνεχίζοντας,  σε  έρευνα  που  έγινε  στην  Μαλαισία31 (Zulkarnain Bin 
Muhamad Sori, Shamsher Muhamad και Siti Shaharatulfazzah Muhamad Saad, 2008) 
προκειμένου να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου και 
στην  ανεξαρτησία  που  χαρακτηρίζει  τον  εξωτερικό  ελεγκτή  μιας  επιχείρησης,  τα 
αποτελέσματά έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ανώτερων διοικητικών στελεχών που 
ανταποκρίθηκαν στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν, συμφώνησαν στο γεγονός ότι η 
ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή  θα προστατευόταν με:  1)  την ύπαρξη μιας 
ενεργής Επιτροπής Ελέγχου, 2) την υποχρεωτική συμπερίληψη μαζί με τις ετήσιες 
αναφορές της εταιρίας των αναφορών που ετοιμάζει η Ε.Ε., 3) την καθιέρωση της 
Ε.Ε,  ως  υπεύθυνης  σε  θέματα  όπως  έγκριση  και  αναθεώρηση  των  ελεγκτικών 
αμοιβών  και  4)  την  σύνθεση  της  Ε.Ε.  από  περισσότερους  ανεξάρτητους  και  μη-
εκτελεστικούς  (non-executive)  διοικητικούς.  Τα  προηγούμενα  αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι όσοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα όντως πιστεύουν ότι μέσω της 
Επιτροπής  Ελέγχου  μπορεί  να  βελτιωθεί  η  Εταιρική  Διακυβέρνηση  (Corporate 
Governance),  καθώς  και  η  επικοινωνία  μεταξύ  του  εξωτερικού  ελεγκτή  και  της 
διοίκησης της επιχείρησης. Από την ίδια έρευνα στην Μαλαισία προκύπτει ότι μια 
Ε.Ε.  πρέπει  να  αναλαμβάνει  και  τον  ρόλο  της  έγκρισης  και  αναθεώρησης  των 
ελεγκτικών αμοιβών. Τέλος, η προηγούμενη έρευνα φανέρωσε ότι η ανεξαρτησία του 
εξωτερικού  ελεγκτή  μπορεί  να  προστατευθεί  όταν  η  Ε,Ε,  απαρτίζεται  στην 
πλειοψηφία  της  από ανεξάρτητους,  μη-εκτελεστικούς  διευθυντές,  οι  οποίοι  με  τη 
σειρά τους  μπορούν να  συνεισφέρουν στην ανεξαρτησία του εξωτερικού  ελεγκτή 
μέσω της γεφύρωσης του χάσματος και των καναλιών επικοινωνίας   μεταξύ διοίκηση 
και ελεγκτή.

31 Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Shamsher Muhamad, Siti Shaharatulfazzah Muhamad Saad, “Audit 
Committee Support and Auditor Independence”, 2008
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4.2.2Αντίκτυπος των Επιτροπών Ελέγχου στις Ελεγκτικές Αμοιβές 

Προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα του επενδυτικού κοινού, το 
Κογκρέσο και η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) εισήγαγαν κανόνες 
και ρόλους για τις Επιτροπές Ελέγχου που λειτουργούν υπό το Διοικητικό Συμβούλιο 
των  επιχειρήσεων.  Κάποιοι  από  αυτούς  τους  νέους  κανόνες  σχετίζονταν  με  την 
έντονη ανησυχία που επικρατούσε σχετικά με τα κέρδη που αποκόμιζαν οι μεγάλες 
ελεγκτικές εταιρίες  από την παροχή μη-ελεγκτικών υπηρεσιών (non-audit services) 
σε επιχειρήσεις που ήλεγχαν. Το 1999, το  SEC θέσπισε κανόνες, σύμφωνα με τους 
οποίους οι  Επιτροπές Ελέγχου των επιχειρήσεων θα έπρεπε να δημοσιεύουν κατά 
πόσο η παροχή μη-ελεγκτικών υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές θέτει σε 
κίνδυνο  την  ανεξαρτησία  των  ελεγκτών.  Το  2000,  το  SEC ζήτησε  από  τις 
επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τις αμοιβές που δίνουν τόσο για την αγορά ελεγκτικών, 
όσο και για την αγορά μη-ελεγκτικών υπηρεσιών. Λίγο αργότερα, στις αρχές του 
2001, το SEC θέλοντας να υπενθυμίσει στις Ε.Ε. τις νέες τους υποχρεώσεις, έστειλε 
σχετικές επιστολές υπενθύμισης σε όλους τους προέδρους των Ε.Ε.. Τον Ιούλιο του 
2002, με τον νόμο  Sarbanes-Oxley που θεσπίστηκε από το Κογκρέσο και αποτελεί 
συνέχεια των κανόνων του SEC, οι Επιτροπές Ελέγχου μεταξύ άλλων απέκτησαν και 
την  αρμοδιότητα  να  είναι  άμεσα  υπεύθυνες  για  τον  καθορισμό  των  ελεγκτικών 
αμοιβών  που  παρέχονταν  στους  εξωτερικούς  ελεγκτές.  Ο  νόμος  Sarbanes-Oxley 
καθώς και οι νόμοι του SEC όρισαν έναν κατάλογο από υπηρεσίες που θεωρούνταν 
μη-ελεγκτικές  και  απαγόρευαν  τους  εξωτερικούς  ελεγκτές  να  παρέχουν  αυτές  τις 
υπηρεσίες. Επίσης, ζητούσαν από τις Ε.Ε. να ελέγχουν και να προεγκρίνουν τις μη-
ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον προηγούμενο κατάλογο και 
θεωρούνταν ότι επιτρέπονται.

Υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν κι έχουν δείξει ότι 
υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των  ελεγκτικών αμοιβών και της ύπαρξης Επιτροπής 
Ελέγχου σε μια εταιρία (Goodwin-Stewart & Kent 2006, Sharma 2003, Coulton et al. 
2001). Μια λογική εξήγηση γι’ αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η ύπαρξη Ε.Ε. σε μια 
επιχείρηση οδηγεί στην αύξηση των υπηρεσιών ελέγχου (Collier &  Gregory 1996, 
Sharma 2003).  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  ένας  σημαντικός  ρόλος  της  Ε.Ε.  είναι  να 
εξασφαλίζει ότι οι ώρες που απαιτούνται για τον έλεγχο δεν μειώνονται σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να διακυβεύεται η ποιότητα του ελέγχου (Cadbury Committee 1992, Jack 
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1993).  Για παράδειγμα,  η  Αναφορά  Smith (Smith Report,  2003)  προτείνει  ότι  σε 
περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή Ελέγχου δεν είναι ικανοποιημένη από την 
έκταση (scope)  του  ελέγχου,  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  εξωτερικούς 
ελεγκτές να κάνουν επιπρόσθετη εργασία. 

Έρευνες των  Simunic (1980),  Simon (1985),  Johnstone και  Bedard (2001) 
παρέχουν  στοιχεία  ότι  οι  επιχειρήσεις  οι  οποίες  δέχονται  συμβουλευτικές  και 
φορολογικές  υπηρεσίες  από  τους  ελεγκτές,  εκτός  από  τις  ελεγκτικές  υπηρεσίες, 
πληρώνουν μεγαλύτερες ελεγκτικές αμοιβές. Οι  Pratt και  Stice (1994) ανακάλυψαν 
ότι  ο  έλεγχος  μιας  εταιρίας  αυξάνεται  (άρα  και  οι  ελεγκτικές  αμοιβές)  όταν  η 
χρηματοοικονομική κατάσταση της  εταιρίας  βρίσκεται  σε ύφεση.  Επίσης,  έρευνες 
των Palmrose (1986), Francis και Simon (1987), O’Keefe et al. (1994) και Davidson 
και  Gist (1996) δείχνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος μιας 
εταιρίας και τις ελεγκτικές αμοιβές που πληρώνει. Οι  Johnstone και  Bedard (2001) 
παρέχουν  στοιχεία  τα  οποία  αποδεικνύουν  ότι  οι  επιχειρήσεις  που  ανήκουν  στον 
τεχνολογικό  κλάδο,  πληρώνουν  μικρότερες  ελεγκτικές  αμοιβές  σε  σχέση  με  τις 
υπόλοιπες.

Τις  παραπάνω  έρευνες  για  την  σχέση  μεταξύ  Επιτροπής  Ελέγχου  και 
ελεγκτικών αμοιβών, συμπληρώνει και η έρευνα των Vafeas και  Waegelein32 (2007), 
η οποία δείχνει ότι η ανεξαρτησία, το μέγεθος και η ενεργητικότητα των Διοικητικών 
Συμβουλίων μιας  εταιρίας,  καθώς και  η  ανεξαρτησία της  Επιτροπής Ελέγχου της 
εταιρίας, η εμπειρία των μελών της και το μέγεθός της, παρουσιάζουν όλα θετική 
συσχέτιση με το επίπεδο των ελεγκτικών αμοιβών που πληρώνει. Επίσης όσο αφορά 
στις  ελεγκτικές  αμοιβές,  σύμφωνα  με  την  έρευνα  των  Stewart και  Munro  στην 
Αυστραλία  (2007),   με  την  ύπαρξη  Ε.Ε.  και  την  υποχρέωση  των  εξωτερικών 
ελεγκτών να παρίστανται στις καθιερωμένες συνεδριάσεις  των Ε.Ε.,  οι  ελεγκτικές 
αμοιβές αναμένεται να είναι αυξημένες. Αυτό συμβαίνει γιατί απαιτείται μεγαλύτερη 
προσπάθεια για την προετοιμασία, την παρακολούθηση των συνεδριάσεων και την 
σύνταξη των σχετικών αναφορών και πρακτικών, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες 
ελεγκτικές αμοιβές. Τέλος, οι Goodwin-Steward και Kent υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη 
Επιτροπών Ελέγχου, η συχνότητα των συνεδριάσεων τους και η αυξημένη χρήση του 
συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  της  επιχείρησης,  συσχετίζονται  με  υψηλότερες 
ελεγκτικές  αμοιβές33.  Η  εμπειρία  των  μελών  της  Ε.Ε.  όμως,  συσχετίζεται  με 
υψηλότερες ελεγκτικές αμοιβές μόνο όταν η συχνότητα των συνεδριάσεων της Ε.Ε. 
και η ανεξαρτησία των μελών της είναι σε χαμηλά επίπεδα.

32 Nikos  Vafeas,  James  F.  Waegelein,  “The  association  between  audit  committees,  compensation 
incentives and corporate audit fees”, 2007
33 Jenny Goodwin-Steward, Pamela Kent, “Relationship between external audit fees, audit committee 
characteristics and internal audit”, 2006
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Όσο αφορά την σχέση μεταξύ ελεγκτικών και μη ελεγκτικών αμοιβών, οι Lee 
και  Mande34 (2005)  με  έρευνά  τους  δείχνουν  ότι:  1)  δεν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ 
ελεγκτικών  και  μη-ελεγκτικών  αμοιβών  που  πληρώνει  μια  επιχείρηση,  2)  η 
ανεξαρτησία και η επιμέλεια ων Επιτροπών Ελέγχου παρουσιάζουν θετική συσχέτιση 
με τις ελεγκτικές αμοιβές και 3) η αποδοτικότητα των Ε.Ε. συσχετίζεται αρνητικά με 
το επίπεδο των μη ελεγκτικών αμοιβών που δίνει μια επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει 
γιατί μια αποδοτικά Ε.Ε. αποδοκιμάζει την παροχή μη-ελεγκτικών υπηρεσιών (άρα 
και αμοιβών) γιατί πιστεύει ότι θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των εξωτερικών 
ελεγκτών. Στο ίδια συμπέρασμα κατέληξε με έρευνές του και ο abbot et al. (2003b). 
Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος από τους Chung & Kallapur (2003) και Ashbaugh et 
al. (2003), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μη-ελεγκτικές αμοιβές δεν επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών.

 Τέλος, οι  Collier &  Gregory (1996) αναφέρουν ότι  η σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  και  τον  εξωτερικό  έλεγχο  είναι  περίπλοκη  και 
επηρεάζεται τόσο από την ζήτηση για υπηρεσίες ελέγχου, όσο και από την προσφορά 
αυτών.

4.2.3 Αποδοτικότητα Επιτροπής Ελέγχου και Συχνότητα Συνεδριάσεων

Η αποδοτικότητα  της  Επιτροπής  ελέγχου  εξαρτάται  από  την  σύνθεσή  της 
(ανεξαρτησία και εμπειρία των μελών της), την εξουσία που κατέχει (αρμοδιότητες 
και  επιρροή  που  ασκεί)  και  τους  πόρους  της  (DeZoort et al.,  2002).  Αν  και  οι 
παραπάνω  τρεις  παράγοντες  αναγνωρίζονται  ως  σημαντικοί,  μια  Ε.Ε.  πρέπει  να 
χαρακτηρίζεται  και  από αντικειμενικότητα και  επιμέλεια (diligence)  έτσι  ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της (DeZoort et al. 2002,  Beasley et al. 
1999,  Hughes 1999).  Ο  DeZoort (2002)  περιγράφει  την  επιμέλεια  που  πρέπει  να 
χαρακτηρίζει μια Ε.Ε. ως  την διαδικασία που πρέπει να λάβει μέρος προκειμένου να 
επιτευχθεί η αποδοτικότητα της Ε.Ε.. Σε προηγούμενες μελέτες, ως δείκτης μέτρησης 
της  επιμέλειας  της  Ε.Ε.  χρησιμοποιούνταν  ο  αριθμός  των  συνεδριάσεων  της 
επιτροπής  κατά  τη  διάρκεια  μιας  οικονομικής  χρήσης  (Song &  Windram 2004, 
Davidson et al. 2005, Abbott et al. 2003, Xie et al. 2003) και υπήρχε η προσδοκία ότι 
όσο περισσότερες ήταν οι συνεδριάσεις, τόσο καλύτερα θα μπορούσε η Ε.Ε. να φέρει 
εις  πέρας  τα καθήκοντά  της.  Επίσης,  έρευνες  έχουν δείξει   ότι  η  συχνότητα των 

34 Ho  Young  Lee,  Vivek  Mande,  “The  relationship  of Audit  Committee  Characteristics  with 
Endogenously determined Audit and Non-Audit Fees”, 2005
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συνεδριάσεων  μιας  Ε.Ε.  σχετίζεται  αρνητικά  με  την  διαχείριση  των  κερδών  της 
εταιρίας  (earnings management)  (  Xie et al.  2003),  τις  ψευδείς  οικονομικές 
καταστάσεις  (Abbott et al.  2003,  Beasley et al.  2000),  και  τις  λανθασμένες 
διατυπώσεις των οικονομικών καταστάσεων (Abbott et al. 2000). Τα αποτελέσματα 
αυτών των ερευνών δείχνουν ότι μια ενεργή και επιμελής Επιτροπή Ελέγχου κατέχει 
αξιόλογο  και  καθοριστικό  ρόλο  στην  βελτίωση  της  ποιότητας  των  οικονομικών 
καταστάσεων μιας εταιρίας.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες οι οποίοι να ορίζουν πόσες θα 
πρέπει  να  είναι  αριθμητικά  οι  συνεδριάσεις  μιας  Ε.Ε.  κατά  την  διάρκεια  μιας 
οικονομικής  χρήσης.  Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  εταιρικής  διακυβέρνησης,  οι 
συνεδριάσεις μιας Ε.Ε. θα πρέπει να είναι τόσο συχνές, όσο χρειάζεται προκειμένου 
να εκτελεσθούν τα καθήκοντά της αποτελεσματικά (ASX 2003, Smith Report 2003, 
PrisewaterhouseCooper 1999).  Η  Επιτροπή  Blue Ribbon (Blue Ribbon 
Committee,1999)  και  το  NASD (1999)  συνέστησαν ότι  οι  Επιτροπές  Ελέγχου θα 
πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με 
την Αναφορά Smith (Smith Report, 2003) ο αριθμός των συνεδριάσεων δεν πρέπει να 
είναι μικρότερος των τριών κάθε χρόνο.

4.2.4 Αποδοτικότητα Επιτροπής Ελέγχου και Διαδικασία Ελέγχου

Μια Επιτροπή Ελέγχου, εκτός των άλλων, είναι αρμόδια να ελέγχει και να 
προστατεύει την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων και του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου (Abbott et al. 2004, Klein 2003, Australian Accounting Research 
Foundation et al.  AARF 2001,  Abbott et al.  2000,  PrisewaterhouseCooper 1999, 
McMullen &  Raghunandan 1996).  PrisewaterhouseCooper 1999).  Επίσης, 
αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ικανότητας 
των εξωτερικών ελεγκτών (ASX 2003,  Australian Accounting Research Foundation 
et al. AARF 2001). Σύμφωνα με τον νόμο Sarbanes-Oxley (2002) η Ε.Ε. είναι άμεσα 
υπεύθυνη  τόσο  για  τον  διορισμό  των  εξωτερικών  ελεγκτών,  όσο  και  για  την 
επιτήρηση της εργασίας τους. Σύμφωνα με την Αναφορά Smith (Smith Report, 2003) 
στην Μεγάλη Βρετανία, στα καθήκοντα της Ε.Ε. είναι και ο έλεγχος της επιστολής 
δέσμευσης (engagement letter)  κατά την έναρξη του ελέγχου και η συσχέτισή του με 
την  έκταση  του  ελέγχου.  στο  τέλος  του  ελέγχου  η  Ε.Ε.  πρέπει  να  αξιολογεί  τα 
αποτελέσματα  του  ελέγχου,  την  έκθεση  με  τις  προτάσεις  για  βελτιώσεις  που 
αποδίδουν οι εξωτερικοί ελεγκτές στην διοίκηση, καθώς και την ανταπόκριση της 
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διοίκησης  στις  προηγούμενες  προτάσεις  για  βελτιώσεις.  Επίσης,  προτείνεται  στην 
Ε.Ε. να συναντάται τουλάχιστον μια φορά ετησίως με τους εξωτερικούς ελεγκτές 
χωρίς  όμως  την  παρουσία  της  διοίκησης,  προκειμένου  να  συζητούνται  διάφορα 
θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο μπορεί η Επιτροπή Ελέγχου να 
συνεισφέρει  είναι  η  επίλυση  των  διαφωνιών  που  μπορεί  να  προκύψουν  μεταξύ 
εξωτερικών  ελεγκτών  και  διοίκησης  της  ελεγχόμενης  εταιρίας  (Turley &  Zaman 
2004, Cohen et al. 2002). Ο Beattie et al. (2000) υποστήριξε ότι μια Ε.Ε. μπορεί να 
μειώσει  τις  εντάσεις   και  τις  αντιπαραθέσεις  μεταξύ  εξωτερικών  ελεγκτών  και 
διοίκησης, αυξάνοντας το επίπεδο των συζητήσεων και μειώνοντας την ανάγκη για 
διαπραγματεύσεις.  Άλλες  έρευνες  ελέγχουν  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  μια 
Ε.Ε.  στο  να  υποστηρίζει  τους  εξωτερικούς  ελεγκτές  αντί  της  διοίκησης  της 
ελεγχόμενης εταιρίας κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας (DeZoort et al. 2003, DeZoort 
& Salterio 2001, Knapp 1987). Αυτές οι έρευνες έχουν δείξει ότι η κατάρτιση και η 
εμπειρία των μελών της Ε.Ε., η φύση της διαφωνίας μεταξύ εξωτερικών ελεγκτών και 
διοίκησης, η επιμονή των εξωτερικών ελεγκτών, αλλά και η οικονομική κατάσταση 
της  εταιρίας/πελάτη  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  Ε.Ε.  στην  υποστήριξη  των 
εξωτερικών  ελεγκτών.  Ωστόσο,  κάποιες  έρευνες  δείχνουν  ότι  οι  ελεγκτές  είναι 
κάποιες φορές σκεπτικοί όσο αφορά τον ρόλο που παίζει η Ε.Ε. στην λύση αυτών των 
διαφωνιών. Για παράδειγμα, ο Cohen et al. (2002) αναφέρει ότι οι ελεγκτές πιστεύουν 
ότι οι Επιτροπές Ελέγχου στερούνται επαρκούς δύναμης έτσι ώστε να μπορούν να 
αντέξουν τις πιέσεις της διοίκησης. Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν σε μελάτες τους 
και οι Gibbins et al. (2001) και Beattie et al. (2004). Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα 
των  Stewart και  Munro στην  Αυστραλία35 (2007),  δεν  παρατηρείται  σημαντική 
διαφορά στην επίλυση των διαφωνιών και στην ποιότητα του ελέγχου, αναφορικά με 
την  συχνότητα  των  συνεδριάσεων  της  Ε.Ε.  και  της  παρουσίας  των  εξωτερικών 
ελεγκτών σε αυτές τις συνεδριάσεις.

5. Ελληνικά Στοιχεία και Έρευνες

5.1 Έρευνα της   Hellastat  

35 Jenny Stewart,  Lois  Munro,  “The Impact  Of  Audit  Committee  Existence and Audit  Committee 
Meeting Frequency on the External Audit: Perceptions of Australian Auditors”, 2007
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Στην  Ελληνική  αγορά  δραστηριοποιούνται  πολλές  ελεγκτικές  εταιρίες. 
Κάποιες  από  τις  μεγαλύτερες  είναι  η  “Συνεργαζόμενοι  Ορκωτοί  Λογιστές  Α.Ε.” 
(ΣΟΛ Α.Ε.),  η  PricewaterhouseCoopers Α.Ε.,  η  Ernst &  Young Α.Ε.,  η   Deloitte 
Α.Ε.,  η  KPMG Α.Ε. και η  Grant Thornton Α.Ε.. Παρακάτω παρουσιάζονται δυο 
μελέτες  που  εκπόνησε  η  Hellastat Α.Ε.  (Ελληνική  Εταιρία  Στατιστικών  και 
Οικονομικών Πληροφοριών)36 και αφορούν τις οικονομικές χρήσεις του 2005 και του 
2006 διαδοχικά. 

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς, για την οικονομική χρήση του 2005, η πρώτη 
εταιρεία στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών, αριθμό ελεγμένων ισολογισμών 
αλλά και ορκωτών ελεγκτών είναι η ΣΟΛ Α.Ε.. Η ΣΟΛ Α.Ε., η οποία έχει 3.992 
δημοσιευμένους ελέγχους, κατέγραψε έσοδα 41,25 εκατ. ευρώ με μείωση κατά 3,2%. 
Δεύτερη σε κύκλο εργασιών έρχεται η Ernst & Young Hellas (Ε.&Υ. Α.Ε.  ), με 230 
δημοσιευμένους ισολογισμούς και έσοδα 19,28 εκατ. ευρώ με αύξηση της τάξης του 
32.  Τρίτη  είναι  η  PricewaterhouseCoopers  με  κύκλο  εργασιών  18,5  εκατ.  ευρώ, 
αυξημένο κατά 15,7% και 416 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η Deloitte 
εμφανίζει  έσοδα 14,05  εκατ.  ευρώ,  αυξημένα κατά 7,3% με  214 δημοσιευμένους 
ισολογισμούς,  ενώ  η  BKR  βρίσκεται  στη  δεύτερη  θέση  από  πλευράς  ελεγμένων 
οικονομικών  καταστάσεων  (1.485),  με  έσοδα  11,13  εκατ.  ευρώ,  αυξημένα  κατά 
26,5%. Η KPMG και η Grant Thornton βρίσκονται στην 6η και 7η θέση βάσει του 
κύκλου  εργασιών,  ύψους  10,96  εκατ.  ευρώ  και  9,65  εκατ.  ευρώ  αντιστοίχως  με 
αύξηση  14,1%  και  29,5%.  Οι  δημοσιευμένοι  ισολογισμοί  που  υπογράφουν 
ανέρχονται σε 261 και 579 αντίστοιχα. Μεταξύ των συμπερασμάτων της ανάλυσης 
της Hellastat, για την οικονομική χρήση του 2005, ξεχωρίζει το γεγονός ότι 1 στις 2 
επιχειρήσεις που ελέχθησαν για πρώτη φορά το 2005 φέρουν την υπογραφή της ΣΟΛ 
Α.Ε., ενώ 1 στις 4 ελέγχθηκε από την BKR.

Όσον  αφορά  την  οικονομική  χρήση  του  2006,  σε  σύνολο  ελεγμένων 
επιχειρήσεων  8665,  η  μεγαλύτερη  εταιρεία  στον  κλάδο  από  πλευράς  κύκλου 
εργασιών,  αριθμό  ελεγμένων  ισολογισμών  αλλά  και  ορκωτών ελεγκτών είναι  και 
πάλι η ΣΟΛ Α.Ε., με έσοδα € 43,13 εκ. (4,6%) και 3.983 δημοσιευμένους ελέγχους. 
Η  ΣΟΛ  Α.Ε.  ελέγχει  περίπου  1  στις  3  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  Αξιών 
επιχειρήσεις,  η  μεγάλη  πλειοψηφία  των  οποίων  (67%)  ανήκουν  στην  κατηγορία 
μικρής  και  μεσαίας  κεφαλαιοποίησης.  Όσον  αφορά  τις  μεγάλες  πολυεθνικές 
ελεγκτικές  εταιρίες,  πρώτη είναι  η  PricewaterhouseCoopers Α.Ε.  (από δεύτερη το 
2005), με κύκλο εργασιών € 24,23 εκ. (+31%) υπογράφοντας 365 δημοσιευμένους 
ισολογισμούς. Η  PricewaterhouseCoopers ελέγχει 8 από τις επιχειρήσεις του δείκτη 
FTSE ASE 20  και  συνολικά  30  εισηγμένες  στο  ΧΑ,  από  τις  οποίες  οι  17  στην 
κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Δεύτερη είναι η Ernst & Young Α.Ε.  με κύκλο 
36 www.hellastat.gr
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εργασιών €18,56 εκ. (-3,7%) και 235 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.  H 
Ε.&Υ. Α.Ε.  ελέγχει 3 από τις επιχειρήσεις του δείκτη FTSE ASE 20 και συνολικά 17 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, από τις οποίες οι 9 ανήκουν στην κατηγορία 
μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η Deloitte Α.Ε. εμφανίζει έσοδα € 18,16 (+29,3%) με 239 
δημοσιευμένους ισολογισμούς, ενώ ελέγχει 3 από τις επιχειρήσεις του δείκτη FTSE 
ASE 20 και συνολικά 13 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, από τις οποίες οι 9 
στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η  KPMG Α.Ε. βρίσκεται στην τέταρτη 
θέση βάσει του κύκλου εργασιών, στα € 13,38 εκ. (+22,1%). Η KPMG Α.Ε. είναι η 
πλέον  κερδοφόρα,  με  €  4,17  εκ.  (+44,5%),  ενώ  ο  αριθμός  των  δημοσιευμένων 
ισολογισμών που υπογράφει  ανέρχεται  σε  307.  H KPMG Α.Ε.  ελέγχει  4  από τις 
επιχειρήσεις του δείκτη FTSE ASE 20 και συνολικά 18 εισηγμένες στο ΧΑ, από τις 
οποίες οι 10 στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τέλος, σημαντικό μερίδιο 
αγοράς  κατέχει  και  η  Grant Thornton Α.Ε.,  με  621 οικονομικές  καταστάσεις.  Τα 
έσοδα της για το 2006 ανέρχονται σε € 11,09 εκ. (+14,9%), ενώ ελέγχει 1 από τις 20 
εταιρείες του  FTSE ASE 20 και συνολικά 47 εισηγμένες στο ΧΑ. Με χαμηλότερα 
μερίδια αγοράς, ακολουθούν άλλες ελεγκτικές εταιρίες όπως η  Baker Tilly Hellas 
Α.Ε., η Moore Stevens Α.Ε., η PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.,  η Eurostatus Α.Ε., η DRM 
Στυλιανού Α.Ε., η  Monday-Παπακυριακού Α.Ε. και η Κύπρης & Συνεργάτες Α.Ε.. 
Επίσης, από την ίδια έρευνα της Hellastat A.E. προκύπτει ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις 
που ελέχθησαν για πρώτη φορά το 2006 (νεοϊδρυθείσες, ή καλύπτουσες τα κριτήρια 
υποχρεωτικού  ελέγχου,  ή  λόγω  σχετικής  απόφασης  της  εταιρείας)  φέρουν  την 
υπογραφή του ΣΟΛ (1 στις 2 το 2005), καθώς και ότι σε σύνολο 8.665 ελεγμένων 
ισολογισμών,  οι  1.737  (20%)  έχουν  συνταχθεί  με  βάση  τα  Διεθνή  Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (ΔΠΧΠ).  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί 
παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των ερευνών της Hellastat, για τις 
οικονομικές  χρήσεις  του  2005  και  του  2006,  στις  Ελεγκτικές  Εταιρίες  που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο.

Πίνακας 5.

Ελεγκτική 
Εταιρεία

Κύκλος 
Εργασιών 

2005 
(εκατ. €)

Κύκλος 
Εργασιών 

2006 
(εκατ. €)

Ποσοστιαία 
διαφορά 
κύκλου 

εργασιών 
2005-2006

Αριθμός 
ελεγμένων 

ισ/μών 
2005

Αριθμός 
ελεγμένων 

ισ/μών 2006
ΣΟΛ Α.Ε. 41,25 43,13 4,60% 3.992 3.983

E.&Y.Hellas 19,28 18,56 -3,70% 230 235
PwC 18,5 24,23 31% 416 365
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Deloitte 14,05 18,16 29,30% 214 239
BKR 11,13 14,08 26,50% 1.485 1.606

KPMG 10,96 13,38 22,10% 261 307
Gr.Thornton 9,65 11,09 14,90% 579 621

6. Επίλογος & Συμπεράσματα

Το  θέμα  με  το  οποίο  ασχολήθηκε  η  συγκεκριμένη  εργασία  είναι  η 
παρουσίαση και η διαχρονική εξέλιξη του Ελεγκτικού επαγγέλματος στην ελληνική 
αγορά. Από το 1920, την χρονιά που έγινε η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης της 
Ελεγκτικής  στην  χώρα  μας,  μέχρι  και  σήμερα  έχουν  παρατηρηθεί  σημαντικές 
αλλαγές στους θεσμούς και τους κανόνες που διέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο των 
επιχειρήσεων  από  ορκωτούς  ελεγκτές-λογιστές.  Όλο  και  περισσότερα  είναι  τα 
λογιστικά σκάνδαλα (Enron, WorldCom, Royal Ahold, Parmalat) που έρχονται στην 
επιφάνεια και οδηγούν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο στο να μεριμνήσουν για τον 
εκσυγχρονισμό και την βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού. Έτσι και στην Ελλάδα, 
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οι κανονισμοί που διέπουν το Ελεγκτικό επάγγελμα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι 
με  τις  διατάξεις  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  οι  έλεγχοι  να  διενεργούνται 
σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Ελεγκτικά  Πρότυπα,  σε  μια  προσπάθεια  ενίσχυσης  της 
διαφάνειας  των  συναλλαγών.  Οι  οικονομικές  καταστάσεις  των  επιχειρήσεων 
οφείλουν  να είναι αξιόπιστες και να απεικονίζουν την ακριβή οικονομική τους θέση, 
έτσι  ώστε  τα  ενδιαφερόμενα μέρη (μέτοχοι,  εργαζόμενοι,  προμηθευτές,  πιστωτές, 
πελάτες κ.α.) να τροφοδοτούνται με έγκυρες πληροφορίες. 

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην διενέργεια των υποχρεωτικών τακτικών 
ελέγχων των επιχειρήσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές είναι ποικίλες. Παρακάτω 
παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τομέα 
της  Ελεγκτικής.  Αρχικά,  πρέπει  να  σημειωθεί  η  μεταβολή  στα  όρια  των  τριών 
κριτηρίων που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να είναι μια εταιρία υποχρεωμένη να 
προβεί  σε  έλεγχο  των  οικονομικών  της  καταστάσεων.  Ο  πιο  πρόσφατος  νόμος 
3604/2007 ορίζει  ότι  μια επιχείρηση υποχρεούται  να προβεί  σε εξωτερικό έλεγχο 
εφόσον ξεπεράσει για δυο συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις δυο από τα ακόλουθα 
τρία  κριτήρια:  α)  σύνολο  ισολογισμού  επιχείρησης  €2,5  εκ.,  β)  καθαρό  κύκλο 
εργασιών €5 εκ. και γ) μέσο όρο προσωπικού που απασχόλησε 50 άτομα.

Συνεχίζοντας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης για 
την λήψη μέτρων για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην 
οικονομική  πληροφόρηση  και  στους  θεσμοθετημένους  φορείς  και  κανόνες  της 
αγοράς, ιδρύθηκε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (E.Λ.T.E.),  η 
οποία  λειτουργεί  από  το  2003.  Εκτός  των  άλλων,  η  ίδρυση  της  E.Λ.T.E. 
αποσκοπούσε  και  στην  ενίσχυση  της  κοινωνικής  υπευθυνότητας  των  ορκωτών 
λογιστών ελεγκτών, αλλά και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
από αυτούς υπηρεσιών. Ο ρόλος της E.Λ.T.E. ως ρυθμιστικός φορέας του ελεγκτικού 
επαγγέλματος είναι σημαντικός. Κύριο έργο της Επιτροπής είναι ο δειγματοληπτικός 
έλεγχος  των  ισολογισμών  των  εταιρειών  για  την  επαλήθευση  των  πραγματικών 
οικονομικών στοιχείων,  καθώς  και  η  εποπτεία  του  Σώματος  Ορκωτών Λογιστών. 
Αρμοδιότητα της E.Λ.T.E. όμως αποτελεί και η άσκηση ποιοτικού ελέγχου στο έργο 
του Σ.O.Λ. σχετικά με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.   Πριν την σύσταση 
της E.Λ.T.E.   η απελευθέρωση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή ήταν στην 
πράξη πολύ περιορισμένη και οι κανόνες δεοντολογίας καθορίζονταν από τους ιδίους 
τους ελεγκτές.

Σημαντική αλλαγή, που όμως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, στον τομέα της 
παροχής  ελεγκτικών υπηρεσιών αποτέλεσε  και  μια διάταξη του  νόμου 3639/2008 
“Περί  εναρμόνισης της   ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ…...” με 
την οποία δίνεται η δυνατότητα  σε απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 
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αποκτήσουν  άδεια  άσκησης  του  ελεγκτικού  επαγγέλματος  μετά  από  την  επιτυχή 
εξέταση τους σε μαθήματα που ορίζονται από το νόμο, καθώς και την ολοκλήρωση 
πρακτικής άσκησης. Επίσης, άδεια άσκησης του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν 
και οι νόμιμοι ελεγκτές που έχουν λάβει επαγγελματική άδεια από οποιοδήποτε άλλο 
κράτος-μέλος,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  επιτύχουν  σε  ειδικές  επαγγελματικές 
εξετάσεις που διενεργούνται στην Ελλάδα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην προσπάθεια 
περαιτέρω απελευθέρωσης του επαγγέλματος στην ελληνική αγορά, στην οποία ήδη 
δραστηριοποιούνται  πολλές  ελεγκτικές  εταιρίες  όπως  παρουσιάστηκε  και  στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.

Τέλος,  και  μετά  τα  όσα  παρουσιάσθηκαν  στα  προηγούμενα κεφάλαια  της 
συγκεκριμένης  εργασίας,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  στην  ελληνική  αγορά  και 
συγκεκριμένα  στον  κλάδο  της  παροχής  ελεγκτικών  υπηρεσιών  έχουν  σημειωθεί 
σημαντικά  βήματα  προς  την  ουσιαστική  απελευθέρωση  του  επαγγέλματος,  την 
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών καθώς και την προστασία των 
επενδυτών  με  την  δημιουργία  μεγαλύτερης  διαφάνειας  στις  δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.  Όλα τα προηγούμενα εξασφαλίζουν την 
εύρυθμη λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος στην χώρα μας.
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