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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η Διεγθηηθή απνηειεί έλαλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. ηα 

πνξίζκαηα ηεο Διεγθηηθήο, φζνλ αθνξά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, βαζίδεηαη ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη θάζε άιινο ελδηαθεξφκελνο, 

ψζηε λα ιάβεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ απνθάζεηο ή λα ελεκεξσζεί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Δπνκέλσο, ε εηιηθξηλήο θαη ε αληηθεηκεληθή 

παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

είλαη κεξνιεπηηθή, είλαη θξίζηκε γηα ηελ νξζή θαη πξνζνδνθφξα ιήςε απνθάζεσλ ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ. 

Η Διεγθηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα νη θνξείο θαη ηα ηλζηηηνχηα ειεγθηηθήο ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν 

θαη δηεζλψο, ζηα κεηξψα ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη νη ειεγθηέο ινγηζηέο, έρνπλ 

αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο πνπ πξέπεη ηα κέιε ηνπο λα ηεξνχλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Οη θαλνληζκνί απηνί εθηφο ησλ άιισλ  

έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο ησλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζην θνηλφ. 

Ωζηφζν, ε αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θινλίδεηαη πνιιέο θνξέο απφ 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλνληαη παξαβηάζεηο απηψλ ησλ θαλνληζκψλ απφ ηα κέιε ησλ 

ειεγθηηθψλ θνξέσλ. Απηά ηα πεξηζηαηηθά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ, πνπ 

εληείλεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ 

ειεγθηψλ. 

Πνιιά θξάηε αλά ηνλ θφζκν έρνπλ θάλεη πξνζπάζεηεο κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, άιινηε επηηπρψο 

θαη άιινηε ρσξίο λα επέιζεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, λα απνηξέςνπλ θαηλφκελα 

παξαπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ηχπνπ Enron 

απφ ηνπο ειεγθηέο,. Δίλαη απηνλφεην φκσο φηη ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηειεί βάζε γηα ην ρηίζηκν ηεο εζηθήο ηνπο σο επαγγεικαηίεο. 

Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εζηθή θαη δενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ 

νξθσηψλ ινγηζηψλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο  σο εμσηεξηθνί ειεγθηέο, δειαδή σο 

ειεγθηέο αλεμάξηεηνη απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηνλ ειεγρφκελν απφ απηνχο θνξέα, θαζψο θαη ζηηο απεηιέο ελαληίνλ ηεο. 
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Αλαθέξνληαη νη θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη δηεζλψο φζνλ 

αθνξά ζηελ δενληνινγία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ζηελ αλεμαξηεζία εηδηθφηεξα. 

Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη θαη αλαθνξέο επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην 

δήηεκα ηεο εζηθήο γεληθά θαη εηδηθφηεξα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ. Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο, χζηεξα απφ ηελ γεληθή ζεψξεζε ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 

 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

ε απηφ ην πξψην ζχληνκν θαη εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο εμεγείηαη ε έλλνηα ηεο 

ειεγθηηθήο. Έπεηηα, ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε εθηά είδε θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ ειεγθηψλ. 

 

 

 

1.2 ΟΡΙΜΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΔΛΔΓΥΧΝ ΚΑΙ    

ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

Διεγθηηθή είλαη ν θιάδνο ηεο «ζπζηεκαηηθήο» δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία 

αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί θαη λα θνηλνπνηεζεί ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ ζε πνην βαζκφ απηέο νη πιεξνθνξίεο 

είλαη ζχκθσλεο κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
1
 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε ειέγρνπ:  

 Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαηά πφζν 

εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα απνηειέζκαηα) 

 Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο (δηαπηζηψλνπλ ζε πνην βαζκφ ν ειεγρφκελνο ζπκκνξθψλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ή αθνινπζεί δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ αλψηεξνπο 

θνξείο) 

                                                           
1
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 52. 
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 Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (θάλνπλ ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε θαη επηζθφπεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο) 

 Έιεγρνη δηνίθεζεο (αμηνινγνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ζε ηη 

βαζκφ απηνί επηηπγράλνληαη) 

 

 Έιεγρνη θνηλσληθήο επζχλεο (επηβεβαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη ε 

Κνηλσληθή Λνγηζηηθή) 

 Έιεγρνη νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο (εξεπλνχλ ηελ χπαξμε ή κε απάηεο ζηε δηελέξγεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) 

 Δηδηθνί έιεγρνη (εληάζζνληαη νη έιεγρνη πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίεο, φπσο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο)
2
 

 

Καηεγνξίεο ειεγθηώλ: 

 

 Δμσηεξηθνί ειεγθηέο. Ολνκάδνληαη αιιηψο θαη αλεμάξηεηνη ή νξθσηνί ειεγθηέο 

ινγηζηέο. Καινχληαη «εμσηεξηθνί» δηφηη δελ απαζρνινχληαη ζηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε. Οη νξθσηνί ειεγθηέο αλήθνπλ ζηελ αλαγλσξηζκέλε ινγηζηηθή νξγάλσζε 

κηαο ρψξαο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζηεπκέλσλ πάζεο θχζεσο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ  δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη 

κε απηνχ ηνπ είδνπο ειεγθηέο.  

 Δζσηεξηθνί ειεγθηέο. Σα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

 Κπβεξλεηηθνί ειεγθηέο. Γηαθξίλνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο, ζηνπο ειεγθηέο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ, ζην πκβνχιην Δπηζεψξεζεο – 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) θαη ζηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πάηαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. 

                                                           
2
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 82-88. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ2.ΔΛΛΗΝΙΚΑΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  – 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ .Ο.Δ.Λ. 

 

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Όπσο πξνεηπψζεθε, ε παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξθσηψλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Οη νξθσηνί ειεγθηέο αλήθνπλ ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(ΟΔΛ) θαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226/1992 είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν θαη 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ εθηφο 

απφ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ έρνπλ θνηλσθειή 

ζθνπφ, επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο θαη απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ, ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ΔΠΔ, ΔΔ θαηά κεηνρέο θαη ησλ Κνηλνπξαμηψλ απηψλ (εθφζνλ νη ελ 

ιφγσ εηαηξείεο πιεξνχλ δχν απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) απαζρνινχλ πξνζσπηθφ απφ 

50άηνκα θαη πάλσ, β) έρνπλ ελεξγεηηθφ απφ 1,5 εθ. επξψ θαη άλσ γ) έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ 

απφ 3,0 εθ επξψ θαη άλσ), ησλ ΑΔ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ, ησλ εηαηξεηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ βάζεη λφκνπ ππάγνληαη ζε ππνρξεσηηθφ έιεγρν απφ νξθσηφ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 100 παξ. ηνπ 1 ηνπ Ν. 2160/20. 

ην ππφινηπν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ 

ηνπ .Ο.Δ.Λ. πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ εμσηεξηθψλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 
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2.2  ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΔΛ 

Ο Καλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. (ψκαηνο Διιήλσλ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ) έρεη σο ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία: 

1. ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Δ.Ο.Λ. θαη ησλ κειψλ ηνπ θαη  

2. ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1
3
 ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη: 

1. Να είλαη αμηνπξεπήο έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη 

ησλ κειψλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη λα δεη ηίκηα θαη ζπλεηά. 

2. Να κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε εξγαζία ειέγρνπ, αλ δελ είλαη ζίγνπξνο φηη έρνπλ 

ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ, ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

3. Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο, κε 

ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ηεξψληαο ηα εγθεθξηκέλα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα. 

4. Να ηεξεί επιαβηθά φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη 

ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. 

5. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

6. Να κελ αξλείηαη, λα κελ αλαβάιιεη ή εγθαηαιείπεη ρσξίο ηεθκεξίσζε νπνηαδήπνηε 

αλαηεζείζα ζε απηφλ εξγαζία. 

7. Να κελ παξέρεη αζαθή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε ειεγρφκελνπο 

θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά ή εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

8. Να κελ δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιιεη ή εθβηάδεη ειεγρφκελνπο, ζπλαδέιθνπο, 

ειεγθηηθνχο θνξείο ή φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

                                                           
3
Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 462-464 
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9. Να κελ αληαγσλίδεηαη κε ηξφπν αζέκηην άιια κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. ή ειεγθηηθνχο θνξείο 

θαη λα κελ επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε ε δηαηήξεζε εξγαζηψλ κε κε δηαθαλή κέζα. 

10. Να πξνζηαηεχεη ην θχξνο ηνπ ζεζκνχ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο θαη 

ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα κελ ζπγθαιχπηεη 

νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ. 

 

 

 

2.3  ΟΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ .Ο.Δ.Λ. 

 

2.3.1  ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
4
 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ, νθείιεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ απηψλ θαη ε εγθπξφηεηα εθθξαδφκελεο απφ απηφλ επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Γηα 

απηφ, ππνρξενχηαη, ηαπηφρξνλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, λα ηεξεί ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηηο αξρέο θαη νδεγίεο πνπ αθνινπζεί ην 

.Ο.Δ.Λ. θαη λα βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εξγαζία πνπ δηεμήγαγε ν ίδηνο ή άιια κέιε ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. κε ηε δηθή ηνπ επίβιεςε θαη επζχλε. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο δηθαηνχηαη αθφκε λα ρξεζηκνπνηεί βνεζνχο γηα ηελ παξνρή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, έρεη φκσο ηελ επζχλε γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηέιεζαλ νη 

βνεζνί ηνπ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επνπηεχεη θαη λα αλαζέηεη ζε απηνχο κφλν ηηο εξγαζίεο πνπ 

είλαη ηθαλνί λα εθηειέζνπλ. 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα ρξεζηκνπνηεί σο βνεζνχο νπνηαδήπνηε 

πξφζσπα πνπ δελ είλαη γξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ.. Δμαηξείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα  ζε αληηθείκελα ειέγρνπ ή άιισλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ γλψζεηο κε 

ζπλήζεηο γηα ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 

Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 464 
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2.3.2  ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ
5
 

Σν άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ ππαγνξεχεη φηη θάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη λα αζθεί ην 

ειεγθηηθφ έξγν πάληνηε θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ή 

θαη πίεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο. 

Η αλεμαξηεζία είλαη κηα αξρή πςίζηεο ζεκαζίαο θη έλα ζεκαληηθφ πξφηππν ηεο ειεγθηηθήο, 

επεηδή ε γλψκε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή δηαηππψλεηαη γηα λα πξνζζέζεη ηεθκεξησκέλε 

εγθπξφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηεξνχληαλ αλεμαξηεζίαο, 

ε γλψκε ηνπ δελ ζα πξνζέζεηε ηίπνηα ζηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο νθείιεη 

λα ηθαλνπνηεί ην επαγγεικαηηθφ ηνπ ρξένο πξνο ηνπο άγλσζηνπο πξνο απηφλ ρξήζηεο ησλ 

εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη ηνπο γλσζηνχο εληνινδφρνπο ηνπ έξγνπ αθφκε θη φηαλ ε γλψκε δελ 

ζπλάδεη κε ην ζπκθέξνλ  ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Οη ηειεπηαίεο δχλαληαη λα κελ 

επαλαπξνζιάβνπλ ηνλ ίδην ειεγθηή. Η αλεμαξηεζία ζηελ ειεγθηηθή δελ πξέπεη κφλν λα 

θαίλεηαη αιιά λα είλαη θαη πξαγκαηηθή. Η πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία επίζεο είλαη ειάρηζηεο 

αμίαο αλ απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έθζεζε ειέγρνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Έηζη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ρξήζηκεο έλλνηαο γηα ηελ αλεμαξηεζία ζα πξέπεη λα 

πξνζερζνχλ νη αθφινπζεο δχν πηπρέο: 

 Α) ε πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

(γλσζηή σο αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή) 

 Β) ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ σο κηαο επαγγεικαηηθήο ηάμεο (γλσζηή σο αλεμαξηεζία ηνπ 

επαγγέικαηνο).  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ, θάζε κέινο ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

 Να κελ παξέρεη ζην ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ηνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. Δμαηξείηαη  ε παξνρή 

ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή 

επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαηεζέλ ζε απηφλ έξγν. Η 

παξνρή επηπιένλ ππεξεζηψλ ζε δπζαλάινγα κεγάιε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή. 

 Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ειεγρφκελν. Δπίζεο δελ 

πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ γλψκε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

                                                           
5
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 462-467 
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 Να έρεη ακεξφιεπηε ζπκπεξηθνξά ζε αληηηηζέκελεο απφςεηο ησλ ειεγρνκέλσλ ή άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο απιά θαη πεξηεθηηθά ηηο αληηθεηκεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη 

ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ. 

 Να κελ έρεη νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ απφ ηελ έθβαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ ή 

απφ ην ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

 Να κελ απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρνκέλνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηελ ειεγρφκελε απφ απηφλ εηαηξεία ππεξεηνχλ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα. Οθείιεη λα ιακβάλεη 

ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά 

ηνπ θαη, φπνπ απηφ δελ είλαη απφιπηα εθηθηφ, λα αξλείηαη  ηνλ έιεγρν ή λα ηνλ 

δηαθφπηεη. 

 Να κελ δέρεηαη απφ ηνλ ειεγρφκελν πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ. 

 Να κελ δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο λνκίκνπ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, αθφκα θαη γηα επηπιένλ ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, 

αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ηελ εθηέιεζε θαη 

ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ. 

 Να ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα θαζψο θαη 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε αλαηηζέκελεο ζε απηφλ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη ζε νξθσηφ ειεγθηή ή ζε ειεγθηηθφ θνξέα, ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δηαπξαγκάηεπζε ή ε εθ ησλ πζηέξσλ κείσζε ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ. Δμαηξνχληαη 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζπληξέρεη εηδηθά αηηηνινγεκέλνο ιφγνο θαη έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή 

έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ζε νξθσηφ ειεγθηή ε αλάιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ απφ ηνλ λφκν ειέγρνπ 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ν ίδηνο ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ 

έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο ηαθηηθνχ ειεγθηή 

απηήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο: 

 είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο 

 είηε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 
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 είηε νηθνλνκηθφο, ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ή εζσηεξηθφο ειεγθηήο, κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Δμαηξέζεηο ηεο απαγφξεπζεο απηήο γίλνληαη δεθηέο κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

Ο νξθσηφο ειεγθηήο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, ψζηε λα γλσκνδνηεί έληηκα θαη 

ακεξφιεπηα, νθείιεη λα αξλεζεί ηελ εξγαζία ή λα παχζεη ηελ αλαηεζείζα ζε απηφλ εξγαζία, αλ 

νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ είηε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνο 

απηφλ εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ, είηε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ζπλαδέιθνπο κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. Γηα ηελ 

κε απνδνρή ή ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην .Ο.Δ.Λ. 

Σέινο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη επζχο, έληηκνο θαη εηιηθξηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ. Πξέπεη λα είλαη δίθαηνο θαη λα κελ επηηξέπεη πξνθαηαιήςεηο ή 

εχλνηεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Πξέπεη λα ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε θαη 

λα είλαη, αιιά θαη λα θαίλεηαη φηη είλαη, απαιιαγκέλνο απφ νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ, ην νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά 

ηνπ. ε επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ινγηζηή.  

 

 

2.3.3  ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ
6
 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δελ ζα πξέπεη λα αλαθνηλψλεη ζε ηξίηνπο νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο, ρσξίο εηδηθή άδεηα ή ρσξίο λα είλαη ζχκθσλε ε γλσζηνπνίεζε απηή κε ηα 

λνκηθά ή επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηνπ .Ο.Δ.Λ.: 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη λα κελ 

θνηλνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, 

εθηφο αλ ν λφκνο, ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην ην επηηξέπνπλ. 

                                                           
6
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 467 
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 Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή λα ρξεζηκνπνηεί, γηα ίδηνλ φθεινο ή 

φθεινο ηξίησλ, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απέθηεζε γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ε απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζέζεψλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ επνπηηθνχ ή Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο πξέπεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο νπνηνδήπνηε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα ππελζπκίδεη ζηνπο βνεζνχο ηνπ φηη 

πξέπεη λα ηεξνχλ ην  επαγγεικαηηθφ απφξξεην. 

 Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δεζκεχνπλ ηνπ δηνηθεηηθνχο θαη ηερληθνχο ζπκβνχινπο 

ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

 

2.3.4  ΓΙΑΦΗΜΙΗ – ΑΘΔΜΙΣΟ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ
7
 

Η δηαθήκηζε θαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξαγκαηηθή απεηιή γηα 

ηελ αλαηαξαρή ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ελφο επαγγέικαηνο. Δίλαη ζπλεπψο πξνο ην ζπκθέξνλ 

φισλ ησλ κειψλ κηαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο, φπσο είλαη ν .Ο.Δ.Λ. λα αλαπηπρζεί κηα θνηλή 

γξακκή γηα ηελ δηαθήκηζε θαη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 

Καλνληζκνχ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ή ν ειεγθηηθφο θνξέαο δελ πξέπεη λα πξνβάιιεη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ ππεξεζίεο, θαζψο θαη ην φλνκά ηνπ ή ηελ επσλπκία ηνπ θαηά ηξφπν 

κεησηηθφ γηα ηελ αμία ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη αζθείηαη 

ζηελ Διιάδα, ή λα ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα άιισλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ή ειεγθηηθψλ θνξέσλ. 

Απφ ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε ζπλάγεηαη φηη ν θαλνληζκφο δενληνινγίαο επηηξέπεη ηελ 

αληηθεηκεληθή θαη ελεκεξσηηθή δηαθήκηζε. Ο θαλνληζκφο δελ ζέηεη επίζεο πεξηνξηζκνχο σο 

πξνο ηνλ ηχπν ησλ κέζσλ δηαθήκηζεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ην κέγεζνο ή ηε 

κνξθή. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθφ θνξέα ε ππνβνιή πξνζθνξάο 

παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ έρεη 

γλσζηνπνηεζεί ζην .Ο.Δ.Λ. θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ  πξνυπνζέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν ή απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Η ππνβνιή 

ηέηνηαο πξνζθνξάο θαζψο θαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ή δέζκεπζε κείσζεο ηεο 

                                                           
7
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 468-469 
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λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, απνηειεί πξάμε 

ηδηαίηεξα αλαμηνπξεπή θαη αζέκηηε. 

Κάζε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, δηεπζχλσλ εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα 

ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην εληεηαικέλν φξγαλν δενληνινγηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ .Ο.Δ.Λ. ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη λα ρνξεγεί ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο, 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ είζπξαμε κηαο ακνηβήο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ή ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλάιεςεο, εθηέιεζεο 

θαη γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνλ .Ο.Δ.Λ. ηεο θάζε πξνζθεξφκελεο ζε ειεγρφκελνπο ή ηξίηνπο 

ππεξεζίαο. 

 

 

2.3.5  ΥΔΔΙ ΜΔ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ
8
 

Καηά ην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ δενληνινγίαο ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο νθείιεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα, εηιηθξίλεηα θαη εθηίκεζε έλαληη ησλ άιισλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

θαη λα πξνζηαηεχεη  ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη έλαο θαηά λφκν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ηνλ 

νπνίνλ πξνεγνπκέλσο αζθνχζε άιινο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο νθείιεη λα ξσηήζεη 

εγγξάθσο ηνλ πξνεγνχκελν ειεγθηή πξηλ απηφο αλαιάβεη ειεγθηηθά θαζήθνληα, ζε πνηνπο 

ιφγνπο νθείιεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν. Σν έγγξαθν απηφ 

εξψηεκα θνηλνπνηείηαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

Αλ ν πξνεγνχκελνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη πηζηεχεη δηθαηνινγεκέλα φηη ε 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ κία θαηά λφκν ειεγρφκελε επηρείξεζε απνδίδεηαη ζε δηαθσλία ηεο σο 

πξνο ηελ παξαηήξεζε ή άιιε αηηία ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ή κε ηελ εθηχπσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ή Έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ, νθείιεη κέζα ζε πέληε εκέξεο αθφηνπ έιαβε 

γλψζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηνλ δηνξηζκέλν λέν 

ειεγθηή, κε θνηλνπνίεζε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.2190/20 θάζε 

ειεγθηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα επηθπιαρηεί γηα ηελ απνδνρή ηεο εληνιήο ειέγρνπ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα κελ πξνβεί ζε δηνξηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή ηεο, αλ έρεη 

πεξηέιζεη απνδεδεηγκέλα ζε γλψζε ηνπ φηη ε πξνο έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα δελ έρεη 

                                                           
8
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 469-470 
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εμνθιήζεη πιήξσο ηελ λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο ή ρξήζεσλ. Η επηθχιαμε 

απηή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε θνηλνπνίεζε πξνο 

ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη κπνξεί λα αξζεί κφλν  χζηεξα απφ ηελ πιήξε εμφθιεζε ηεο πην 

πάλσ ακνηβήο ή κε εηδηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Κάζε νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε αλαηεζείζαο ζε απηφλ 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο, νθείιεη λα δηαπηζηψζεη αλ ε πξνο έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη 

εμνθιήζεη πιήξσο ηελ λφκηκε ακνηβή πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο δηαπηζηψλεη, απφ ηελ εμέηαζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ή 

απφ απεπζείαο πξνο απηφλ έγγξαθε εηδνπνίεζε ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα, πνπ θνηλνπνηείηαη θαη 

ζην .Ο.Δ.Λ., φηη ε λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο ή ρξήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

απηήο κνλάδαο δελ έρεη εμνθιεζεί πιήξσο, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ηελ άδεηα δηαθνπήο ηνπ ειέγρνπ ηνπ, ιφγσ απνδεδεηγκέλεο άξλεζεο ή αδπλακίαο 

ηνπ ειεγρνκέλνπ λα ππαθνχζεη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηνλ έιεγρφ ηεο. 

Αλ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπκθσλήζεη κε ηελ δηαθνπή ηνπ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο, πξνο ηελ νπνία αλαθνηλψλεη ηε δηαθνπή ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ, καδί κε ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιαλ ηε δηαθνπή απηή. 

   

2.3.6  ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΟΤ ΣΟΤ .Ο.Δ.Λ. 
9
 

Γελ επηηξέπεηαη ε δηα δειψζεσλ κείσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. θαη ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

νηθεία Μεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ., θαζψο θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθνχο θνξείο ππεξεζηψλ. Δμαηξνχληαη νη εκπηζηεπηηθέο 

αλαθνξέο πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ή ζηα απφ απηφ εληεηαικέλα φξγαλα πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ. 

Ωο ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ζεσξείηαη ηδίσο 

απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθνχ θνξέα: 

1. Σήξεζε ειεγθηηθψλ ή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηα 

παξαδερφκελα απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη απφ ην .Ο.Δ.Λ. 

                                                           
9
 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 470-471 
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2. Δπαλαιακβαλφκελεο παξαβηάζεηο απνθάζεσλ  θαη νδεγηψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3. Απξεπήο ζπκπεξηθνξά θαηά νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ., πνπ εθθξάδεηαη κε ηελ ρξήζε 

εηξσληθψλ ζρνιίσλ ελαληίνλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα ησλ νξγάλσλ απηψλ. 

4. Απξεπήο ζπκπεξηθνξά θαηά νξγάλνπ ηνπ ειεγρφκελνπ, θαηά ζπλαδέιθνπ κέινπο ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. ή θαηά ηεο δηνίθεζεο ειεγθηηθνχ θνξέα. 

 

2.3.7 ΔΛΑΥΙΣΟ ΟΡΙΟ ΑΞΙΟΠΡΔΠΟΤ ΓΙΑΒΙΧΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ .Ο.Δ.Λ.
10

 

Κάζε ειεγθηηθφο θνξέαο δηθαηνχηαη γηα φζνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο κέιε ηνπ ηεινχλ ζε 

νπζηψδε επαγγεικαηηθή αδξάλεηα ιφγσ δηθήο ηνπο ππαηηηφηεηαο, λα δεηήζεη απφ ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ζηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηαο αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζήο ηνπο. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ εμέηαζε ησλ πξνβαιινκέλσλ ιφγσλ, 

κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ κεξηθή ή νιηθή θάιπςε κηαο ηέηνηαο δαπάλεο απφ ηνπο θαηά ην άξζξν 

22 ηνπ Π.Γ. 226/1992 εηζπξαηηφκελνπο πφξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ε θάζε πεξίπησζε ην 

εγθεθξηκέλν πνζφ ηεο αλσηέξσ ζπκκεηνρήο ηνπ .Ο.Δ.Λ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

ειάρηζηεο απνδνρέο ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή θαηά ηελ 1 Απξηιίνπ 1993, πξνζαπμεκέλεο κε ηηο 

αλαγθαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Με εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ε σο άλσ ζπκκεηνρή ηνπ .Ο.Δ.Λ. κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κέρξη ηελ 

ζχζηαζε ελφο εηδηθνχ αλαδηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θαιππηφκελα απφ ηηο 

απνθάζεηο απηέο πξφζσπα ζα ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 471 
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2.3.8 ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
11

 

Κάζε νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ππνρξενχηαη γηα θάζε εθηεινχκελν απφ απηφλ έιεγρν λα 

ηεξεί ηα εγθεθξηκέλα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ειεγθηηθά πξφηππα θαη λα θπιάζζεη ζε 

μερσξηζηφ θάθειν επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε χζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ή Έθζεζεο Διέγρνπ, ηα θχιια εξγαζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ειέγρνπ, ηα νπνία νθείιεη θαη λα παξαδίδεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε γηα πνηνηηθφ έιεγρν 

ζην πξνο ηνχην εληεηαικέλν απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην φξγαλν ηνπ .Ο.Δ.Λ. Η παξάδνζε 

απηή γίλεηαη ζε ηφπν θαη ζε ρξφλν πνπ νξίδνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

Απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ εμεηαδφκελνπ θαθέινπ ή θαθέισλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη: 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ εθαξκφζηεθαλ ηα απνδεθηά απφ ην 

.Ο.Δ.Λ. πξφηππα Διέγρνπ θαη Δθζέζεσλ, θαζψο θαη νη εθδνζείζεο απφ ην .Ο.Δ.Λ. 

ηερληθέο νδεγίεο, θαη φηη ιήθζεθαλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, πνπ δηέπνπλ ηελ ειεγρζείζα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

2. Σα παξαπάλσ  θχιια θαη ινηπά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε γλψκε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ή 

έθζεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ή ππαίηηαο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ δεηνπκέλσλ θαθέισλ ζην 

εληεηαικέλν φξγαλν ηνπ .Ο.Δ.Λ., θαηαγγειιφκελε κε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο 

ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη απνδεηθλπφκελε κε αληίγξαθν εηδνπνηεηεξίνπ εγγξάθνπ 

απεπζπλφκελν πξνο ηνλ αξκφδην νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή, απεπζείαο ή κέζσ ηνπ ειεγθηηθνχ 

θνξέα ηνπ, παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην σο ζθφπηκε παξάβαζε θαλνληζηηθήο 

δηάηαμεο. 

Σπρφλ θελά ή άιιεο νπζηψδεηο ειιείςεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ θαθέινπ ειέγρνπ ή ηεο εθηέιεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηαγξακκέλα ζην ζρεηηθφ πφξηζκα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο 

παξαπέκπνληαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, κεηά απφ πφξηζκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ 

                                                           
11

 Καδαληδήο  Ι. Υξήζηνο. «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο. Μηα πζηεκαηηθή Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ 

θαη Πξνηχπσλ». Δθδφζεηο Business Plus Α.Δ., Πεηξαηάο, 2006, ζει. 472-473 
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γηα πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη θαηά 

πεξίπησζε, γηα παξάβαζε λφκνπ. 

ην πιαίζην πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ. κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ 

θαη λα επαιεζεχζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, 

επηδξά ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ λνκηκφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή 

ινγηζηή θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ ππεξεζηψλ, ρσξίο λα εμαηξείηαη θαη ε επηηφπνπ επίζθεςε ησλ 

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ζηα γξαθεία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. 

ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο άξλεζεο κέινπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. λα παξάζρεη ηα θαηά ηα άλσ 

δεηνχκελα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή λα δηεπθνιχλεη ηελ επηηφπηα επίζθεςε 

εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ζηα γξαθεία ηεο ειεγρζείζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο εθαξκφδνληαη ηα 

αλαθεξφκελα πην πάλσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΚΧΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΟΛ (ΓΙΔΘΝΗ 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΟΓΙΣΧΝ) 

 

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η Δπηηξνπή Γενληνινγίαο (Ethics Committee) ηεο Οκνζπνλδίαο έρεη επεμεξγαζηεί ηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο ΓΟΛ
12

,  ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ νπνίνπ έγηλε ην 2005, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο 30 Ινπλίνπ 2006. 

Καηά ηνλ Κψδηθα, εζληθέο νξγαλψζεηο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζε θάζε ρψξα πνπ είλαη 

κέιε ηεο ΓΟΛ, έρνπλ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Ωζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εηζέξρνληαη θαλφλεο δενληνινγίαο ζε θάζε ρψξα κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο φπσο ε Μεγ. Βξεηαλία, ν Καλαδάο θαη νη Η.Π.Α. νη θαλφλεο κπνξεί 

λα πξνθχπηνπλ απφ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ε Ιαπσλία, νη 

θαλφλεο δενληνινγίαο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

ζπλήζσο παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ηνπ Κψδηθα ηεο ΓΟΛ θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη 

ζχκθσλα κε ηε ΓΟΛ ηα θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα έρνπλ ιηγφηεξν απζηεξνχο θαλφλεο απφ 

απηνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα. Δμαηξνχληαη δεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη 

ππνρξεσηηθά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε έλα θξάηνο, νπφηε κπνξεί ην κέινο ηεο ΓΟΛ λα κελ 

εθαξκφδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αιιά νθείιεη λα ηεξεί ηνπο ππφινηπνπο θαλφλεο ηνπ 

Κψδηθα. 

Ο Κψδηθαο πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζε πέληε βαζηθέο αξρέο 

δενληνινγίαο θαη ζέηεη ην επξχηεξν πιαίζην  εθαξκνγήο απηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο  

ινγηζηέο. Με ηνλ φξν «επαγγεικαηίαο ινγηζηήο» ελλνείηαη ν νξθσηφο ινγηζηήο (ειεγθηήο), 

                                                           
12

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν http://www.ifac.org. 
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κέινο κηαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ ΓΟΛ, πνπ πξνζθέξεη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Σν πξψην 

κέξνο ηνπ Κψδηθα ηζρχεη γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο είηε πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξνο ην 

θνηλφ είηε απαζρνινχληαη κε κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ  ηνκέα. 

Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην κέξνο ηνπ Κψδηθα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πιαίζην θαη 

νη βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

αλαθέξνληαη ζε επαγγεικαηίεο ινγηζηέο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξνο ην θνηλφ θαη ζε 

φζνπο απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα. 

ην ππφινηπν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνληαη νη πξναλαθεξζείζεο ελφηεηεο ηνπ 

Κψδηθα ηεο ΓΟΛ. 

 

 

 

3.2 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ   

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο. 

1.   ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη επζχο, έληηκνο θαη δίθαηνο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΣΗΣΑ 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα κελ επηηξέπεη πξνθαηάιεςε ή κεξνιεςία, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επηξξνή απφ ηξίηνπο, ελαληίνλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ. 

 

3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ 

 Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππεξεζίεο κε ηελ 

απαηηνχκελε ηθαλφηεηα, θξνληίδα θαη επηκέιεηα θαη νθείιεη λα ζπληεξεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο 
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δεμηφηεηέο ηνπ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη ψζηε ν ειεγρφκελνο πειάηεο ηνπ λα απνιακβάλεη 

άξηζηεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ πξάμε, ζηε λνκνζεζία, ζηηο 

ηερληθέο θαη ζηα επαγγεικαηηθά πξφηππα. ρεηηθά κε ηα εθαξκνζηέα πξφηππα, ζηελ πξάμε 

απηά είλαη θπξίσο ηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ εθδίδνπλ ε ΓΟΛ (Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα) ην IASB (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο) θαη ην 

επαγγεικαηηθφ ηλζηηηνχην ζην νπνίν αλήθεη ν θάζε επαγγεικαηίαο ινγηζηήο. Όηαλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο ζπλαληά πεξηνξηζκνχο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξεη, νθείιεη απηφ λα ην γλσζηνπνηεί ζηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

4. ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ερέκπζε ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ 

καζαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δελ πξέπεη λα απνθαιχπηεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο, εθηφο εάλ είλαη λνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνπ δηθαίσκα ή ππνρξέσζε λα ην 

θάλεη.. Δπίζεο, νθείιεη λα κελ εθκεηαιιεπηεί ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε ιφγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ζρέζεο γηα ίδηνλ φθεινο ή γηα φθεινο ηξίησλ πξνζψπσλ. 

 

5. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα ελεξγεί κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ θαιή θήκε θαη 

θνηλσληθή ζέζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη λα απνθεχγεη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δπζθεκήζεη ην επάγγεικα. Δπηπιένλ, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο δελ πξέπεη λα 

πεξηγξάθεη κε ππεξβνιηθφ ή /θαη αιαδνληθφ ηξφπν ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ή ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεη πβξηζηηθέο αλαθνξέο ή 

κε εδξαησκέλεο ζπγθξίζεηο γηα ηελ εξγαζία άιισλ. 
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3.2.1. ΑΠΔΙΛΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΑ 

ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΟΛ 

Ο Κψδηθαο εληνπίδεη νξηζκέλεο απεηιέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο παξαπάλσ αξρέο. Οη απεηιέο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

1. ΤΓΚΡΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 Η ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηία ινγηζηή, κπνξεί λα αθνξά ηελ 

άκεζε νηθνγέλεηά ηνπ (ζχδπγν, ζχληξνθν ή πξφζσπν εμαξηψκελν απφ ηνλ ίδην ηνλ 

επαγγεικαηία ινγηζηή) ή ηε ζηελή νηθνγέλεηά ηνπ (γνλείο αδειθνί ή ηέθλα ηνπ 

επαγγεικαηία ινγηζηή). 

 

2. ΔΞΟΙΚΔΙΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο αλαπηχζζεη ζηελέο ζρέζεηο κε άιια 

πξφζσπα ζε βαζκφ πνπ ηνλ θάλνπλ λα δηάθεηηαη επλντθά γηα ηα ζπκθέξνληα απηψλ ησλ 

αηφκσλ. 

 

3. ΤΜΠΣΧΗ ΚΡΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

 Απηφ ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα φηαλ ν θξηηήο (επαγγεικαηίαο ινγηζηήο) θαιείηαη λα 

αμηνινγήζεη κηα απφθαζε πνπ έρεη ιάβεη ν ίδηνο ζην παξειζφλ. 

 

4. ΤΝΗΓΟΡΙΑ 

 Η απεηιή απηή ζπκβαίλεη φηαλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο ππνζηεξίδεη κηα ζέζε ζε ηφζν 

κεγάιν βαζκφ πνπ ε αληηθεηκεληθφηεηα κηαο κειινληηθήο θξίζεο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο 

πεξηνξίδεηαη. 

 

 



 
 

25 
 

5. ΑΠΔΙΛΔ 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν ειεγθηήο ιφγσ άκεζσλ ή έκκεζσλ απεηιψλ αδπλαηεί λα θξίλεη 

αληηθεηκεληθά έλα δήηεκα. 

 

 

3.2.2. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΑΠΔΙΛΧΝ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ απεηιψλ αλαπηχζζεηαη έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ απφ ην 

επάγγεικα, ην θνξέα παξνρήο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη ηε λνκνζεζία. Σέηνηα κέηξα 

ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Διάρηζην απαηηνχκελν επίπεδν ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ ινγηζηψλ 

 Δπαγγεικαηηθά πξφηππα εξγαζίαο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή 

 Έιεγρν απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζνληνχρν πξφζσπν, ηνπ έξγνπ ηνπ επαγγεικαηία 

ινγηζηή, πξηλ απηφ παξαδνζεί ζηνλ πειάηε 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή απφ ην επάγγεικα 

ή απφ άιια επνπηηθά φξγαλα 

 Δζσηεξηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο θαη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ πειάηε ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο ΓΟΛ: 

1. Η πνηθηινκνξθία ησλ ππεξεζηψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθέξεη ν ειεγθηήο είλαη ηφζν 

κεγάιε πνπ είλαη αδχλαηε ε πξφβιεςε θάζε πηζαλήο απεηιήο ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ Κψδηθα.  

2. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα αληηκεησπίδεη 

θαηάιιεια πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα, αζθψληαο 

θάζε θνξά επαγγεικαηηθή θξίζε, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

3. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα αμηνινγεί θάζε απεηιή γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ 

κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα, φηαλ γλσξίδεη ζπλζήθεο ή ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ ζηελ πξάμε ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε απηέο ηηο αξρέο. 
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4. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ πνζνηηθνχο αιιά θαη 

πνηνηηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ απεηιψλ θαηά ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηνπ Κψδηθα θαη λα ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ απηψλ. 

5.  ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απνδνηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ απεηιψλ θαηά ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη 

λα εμεηάζεη ηελ πηζαλφηεηα απφζπξζήο ηνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν πνπ 

δεκηνπξγεί ην εζηθφ δήηεκα ή θαη απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ απαζρνιείηαη. 

6. Με εζειεκέλε παξέθθιηζε απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα απφ ηνλ επαγγεικαηία 

ινγηζηή, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ηεο, πηζαλφλ λα κελ ζέηεη ζέκα ζε φ,ηη 

αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα, εθφζνλ φηαλ γλσζηνπνηεζεί ε παξαβίαζε 

ιακβάλνληαη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα.    

              

Έλα αθφκα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα είλαη θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα παίξλεη ν ινγηζηήο επαγγεικαηίαο γηα ηελ επίιπζε εζηθψλ δηιεκκάησλ. 

πγθεθξηκέλα απηφο πξέπεη λα θάλεη ηα εμήο 

1. Σεθκεξίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη δεδνκέλσλ 

2. Δληνπηζκφο ησλ εζηθψλ δεηεκάησλ 

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ θαη αξρψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην δήηεκα πνπ έρεη 

ηεζεί  

4. Δληνπηζκφο ηπρφλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα παξνρήο επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπλαθψλ δεηεκάησλ 

5. Πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ελφο εθάζηνπ 

Αλ αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ειεγθηήο δελ βξεη ιχζε ζην πξφβιεκα, ηφηε 

πξέπεη λα αλαζέζεη ηελ ππφζεζε ζε αξκφδηα φξγαλα εληφο ηνπ θνξέα επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη. Όηαλ ην δήηεκα δελ 

κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί εληφο ηνπ θνξέα ή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ν επαγγεικαηίαο 

ινγηζηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη λνκηθή 

ζπκβνπιή ή λα απεπζπλζεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ νξγάλσζε ή επαγγεικαηηθφ ηλζηηηνχην, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο. Δάλ φιεο νη πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο δελ απνδψζνπλ 

θαξπνχο ν ινγηζηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα παξαηηεζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
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ειεγθηηθφ έξγν πνπ δεκηνπξγεί εζηθά δηιήκκαηα ή θαη απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ 

επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ. 

 

 

3.3  ΑΡΥΔ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΡΟ ΣΟ ΚΟΙΝΟ 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ θψδηθα πεξηιακβάλνληαη 10 ελφηεηεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ απεηιψλ θαηά ησλ βαζηθψλ αξρψλ. Οη ελφηεηεο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

1. Δηζαγσγή. 

 Γηα θάζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο απεηιψλ θαηά ησλ βαζηθψλ αξρψλ (ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

θιπ) δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο απφ 

απηέο ηηο απεηιέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σα κέηξα απηά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 κέηξα πνπ αθνξνχλ γεληθά ηνλ θνξέα ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή (ζηηι θαη κνληέιν 

εγεζίαο, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θιπ) 

 κέηξα πνπ αθνξνχλ θάζε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηνπ επαγγεικαηία ειεγθηή (δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθήο επηζθφπεζεο, αίηεζε ζπκβνπιήο απφ ηξίηνπο εηδηθνχο ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα, επηθνηλσλία κε ηελ ππεχζπλε δηνίθεζε ηνπ πειάηε θιπ) 

 

2. Αλαδνρή εξγαζηώλ. 

Ο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο πξηλ απνδερζεί ή πξηλ θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα λα πξνζθέξεη 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ην θνηλφ νθείιεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηπρφλ 

ππάξρνπζεο απεηιέο γηα ηηο πέληε βαζηθέο αξρέο ηνπ θψδηθα. Γηα ζεκαληηθέο απεηιέο, πξέπεη λα 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα κείσζεο ησλ απεηιψλ ζε ηθαλνπνηεηηθά ρακειφ επίπεδν ή λα 

αξλείηαη ηελ αλαδνρή ηνπ ειέγρνπ. Ιδηαίηεξε επηζήκαλζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

επαγγεικαηία ινγηζηή θαη γηα ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηνπο φξνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ παιαηνχ 

θαη λένπ ειεγθηή. 
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3. ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ. 

 Ο ειεγθηήο νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 

αλαιακβάλνληαο λα πξνζθέξεη κηα ππεξεζία πξνο έλαλ ειεγρφκελν πειάηε ή ζπλερίδνληαο ηελ 

ζρέζε κε ππάξρνληα πειάηε. Σέηνηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα πθίζηαηαη φηαλ ν ειεγθηήο  

δηελεξγεί εμσηεξηθφ έιεγρν ζε δχν αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή 

ζχγθξνπζε. Γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δξα θαηαιιήισο (πρ ελεκέξσζε 

ηνπ πειάηε ή θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ γηα ην ζέκα, ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο, ηαθηηθή επηζθφπεζε εθαξκνγήο ησλ ιακβαλνκέλσλ κέηξσλ θιπ). Δάλ ην ζέκα δελ 

αληηκεησπίδεηαη ηνηνπηνηξφπσο ν ινγηζηήο πξέπεη λα αξλείηαη ηελ αλαδνρή ηνπ ειέγρνπ.  

 

4. Γεύηεξε γλώκε. 

 Η ελφηεηα απηή ξπζκίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηνλ ειεγθηή δεηείηαη λα δηαηππψζεη δεχηεξε 

γλψκε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ, ειεγθηηθψλ θαη άιισλ πξνηχπσλ, γηα εξγαζία πνπ 

έρεη ήδε πξνζθέξεη άιινο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ζρεηίδεηαη κε ην αλ ν ειεγθηήο απηφο γλσξίδεη θαη δηαζέηεη ηα ίδηα αθξηβψο 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είρε ν ππάξρσλ ειεγθηήο  πνπ εμέδσζε ηελ αξρηθή γλψκε. Ο 

επαγγεικαηίαο ινγηζηήο ηεο δεχηεξεο γλψκεο πξέπεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. 

άδεηα απφ ηνλ πειάηε γηα επαθή κε ηνλ ππάξρνληα επαγγεικαηία ινγηζηή, γλσζηνπνίεζε ηεο 

γλψκεο ηνπ ζηνλ ππάξρνληα ειεγθηή θιπ) γηα ηε κείσζε ησλ ζρεηηθψλ απεηιψλ ζε αλεθηά 

ρακειφ επίπεδν. Αλ ην ζέκα δελ επηιχεηαη, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν λα αξλεζεί ηελ αλαδνρή ηεο εξγαζίαο. 

 

5. Ακνηβέο θαη άιινη ηξόπνη απνδεκίσζεο.  

Η βαζηθή αξρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ελφηεηα απηή είλαη ε ειεπζεξία γηα ηνλ επαγγεικαηία 

ινγηζηή ζηνλ θαζνξηζκφ αληαγσληζηηθήο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη πξνο ην 

θνηλφ. Ωζηφζν κηα πνιχ ρακειή ακνηβή κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ επαγγεικαηία 

ινγηζηή λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ απαξαίηεηα 

θξνληίδα. Αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ, κπνξεί λα ελδείθλπηαη ε ιήςε κέηξσλ, φπσο ε 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ πειάηε ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ζε ζρέζε κε ηελ αλαιεθζείζα 

εξγαζία. Ακνηβέο ππφ αίξεζε, δειαδή ακνηβέο θαζνξηδφκελεο κε βάζε ηελ έθβαζε ελφο 
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γεγνλφηνο (π.ρ. κηαο ζπλαιιαγήο) ή απφ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή 

είλαη ζπλήζεηο κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ (έιεγρνο, επηζθφπεζε θαη ινηπέο ππεξεζίεο 

δηαζθάιηζεο). Ωζηφζν νη ακνηβέο απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα αμηνινγεί ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ 

δεηήκαηνο κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά πεξηζηαηηθά (θχζε ηεο εξγαζίαο, βάζε θαη 

πηζαλφ εχξνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο θιπ). Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα (πρ έγγξαθε ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε, ελεκέξσζε ηξίησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θιπ). 

πρλά ζπλαληάηαη επίζεο θαη ε πεξίπησζε φπνπ έλαο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο παίξλεη 

πξνκήζεηα γηα ηελ εθρψξεζε κέξνπο ηεο εξγαζίαο ελφο πειάηε ζε άιινλ επαγγεικαηία (ή 

αληίζηξνθα λα θαηαβάιιεη πξνκήζεηα, φηαλ αλαιακβάλεη κέξνο ηέηνηαο εξγαζίαο). Πξνκήζεηα 

επίζεο κπνξεί λα ιακβάλεη θαη ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο γηα ηελ δηακεζνιάβεζε κεηαμχ 

πειάηε θαη ηξίηνπ γηα ηελ αγνξαπσιεζία δηαθφξσλ εηδψλ (πρ ηελ αγνξά ελφο ινγηζηηθνχ-

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο). Η ιήςε ή θαηαβνιή πξνκήζεηαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ηελ παξνρή ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα αξλείηαη ηελ 

ιήςε ή θαηαβνιή πξνκήζεηαο, εθηφο θαη αλ έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

κείσζε ησλ ζρεηηθψλ απεηιψλ ζε απνδεθηά ρακειά επίπεδα. 

 

6. Μάξθεηηλγθ επαγγεικαηηθώλ ππεξεζηώλ.  

Η ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε δηαθήκηζεο θαη γεληθφηεξα ηερληθψλ κάξθεηηλγθ γηα 

ηελ πξνβνιή ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο. Η βαζηθή 

αξρή πνπ ηίζεηαη είλαη φηη ηέηνηεο ηερληθέο δελ πξέπεη λα ζπγθξνχνληαη  κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ Κψδηθα. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ππεξβνιψλ ζε δηαθεκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηελ εκπεηξία ελφο επαγγεικαηία ή νη άκεζεο ή έκκεζεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ αληαγσληζηψλ ηνπ, 

ζίγνπλ ηνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
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7. Λήςε δώξσλ θαη θηινμελίαο.  

χκθσλα κε ηελ ελφηεηα απηή, εάλ έλα ηξίην θαη πιήξσο ελεκεξσκέλν πξφζσπν ζεσξεί φηη ε 

απνδνρή ζπγθεθξηκέλνπ δψξνπ ή θηινμελίαο απεηιεί  βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα (π.ρ. 

αληηθεηκεληθφηεηα) ή φηη ζρεηηθή πξνζθνξά γίλεηαη ζθνπίκσο, γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο θξίζεο 

ηνπ ειεγθηή, ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια ζε θάζε πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ή/θαη εμάιεηςε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Δάλ ηα ιακβαλφκελα κέηξα δελ είλαη 

επαξθψο απνηειεζκαηηθά, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα κελ απνδερζεί ηα 

πξνζθεξφκελα δψξα ή ηελ θηινμελία. 

 

8. Φύιαμε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε.  

Ο ειεγθηήο πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ην θνηλφ δελ πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ 

θχιαμε ρξεκάησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πρ κεηνρέο) ηνπ πειάηε ηνπ, εθηφο αλ ν 

λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Η θχιαμε απφ ηνλ ινγηζηή ρξεκάησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγεί γηα ηνλ επαγγεικαηία ινγηζηή 

ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζε φ,ηη αθνξά ζηηο αξρέο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ν επαγγεικαηίαο 

ινγηζηήο ππνρξεψλεηαη λα αθνινπζεί ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

θηλδχλσλ (πρ μερσξηζηή δηαηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πειάηε απφ ηα ίδηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηαθηηθή ινγνδνζία γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θιπ) 

 

9. Αληηθεηκεληθόηεηα-όιεο νη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. 

 Η ελφηεηα απηή νξίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα σο αξρή κε ηζρχ ζε θάζε είδνο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο. Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο λα 

εμεηάδεη ηελ χπαξμε πξνβιήκαηνο αληηθεηκεληθφηεηαο εμαηηίαο ζπκθεξφλησλ, εμνηθείσζεο, 

θηιηθψλ ή άιισλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε, ηνπο δηεπζπληέο, ηα ζηειέρε ή ηνπο ππαιιήινπο 

απηνχ. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο  νθείιεη λα ιακβάλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηελ πιήξε αθχξσζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ, φπσο ηεξκαηηζκφο ηεο ζρέζεο πνπ 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα, άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ελεκέξσζε κε ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνπ πειάηε θιπ. 
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10. Αλεμαξηεζία- ππεξεζίεο ειέγρνπ.  

Η ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, δειαδή ηνπ 

επαγγεικαηία ινγηζηή φηαλ απηφο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειέγρνπ (έιεγρν, επηζθφπεζε θαη 

ινηπέο ππεξεζίεο ειέγρνπ). πγθεθξηκέλα θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή 

απφ ηνλ πειάηε ηνπ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ ζηελ ζρεηηθή 

έθζεζε ειέγρνπ.           

 

Απφ ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηφζν ηνπ .Ο.Δ.Λ. φζν θαη ηεο Γ.Ο.Λ. 

δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη δχν απηνί νξγαληζκνί έρνπλ πξνβιέςεη ξπζκίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη φζνλ αθνξά ζηηο αξρέο δενληνινγίαο θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ θαηά ησλ αξρψλ απηψλ. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη ηνλ ειεγθηή θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εζηθή ηνπ 

ζπλείδεζε δηαηαξάζζεηαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΗΘΙΚΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΚΑΙ Η ΣΡΧΣΟΣΗΣΑ ΣΗ 

 

4.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

χκθσλα κε ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Κψδηθα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μειψλ ψκαηνο Λνγηζηψλ ηνπ 

Οληάξην ηνπ 2004 (Professional Code of the Institute of Chartered Accountants of Ontario – 

ICAO 
13

), «ε εζηθή δενληνινγία πνπ δηεμάγεηαη ζηνλ χςηζην βαζκφ… είλαη πξντφλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα – κία απφδεημε απφ θάζε κεκνλσκέλν άηνκν φηη ην πξφηππν πνπ 

παξαηεξείηαη πξνρσξά πέξα απφ ηελ απιή ηήξεζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λφκνπ».
14

 

Γηα ηνπο ειεγθηέο, νη αξεηέο είλαη απηέο νη ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα πνπ ηείλνπλ λα 

θαηαιήγνπλ ζηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο θξίζεο ζχκθσλε κε πςειήο εζηθήο πξφηππα. Οη 

ελάξεηνη ειεγθηέο πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε είλαη 

πξνζεγκέλε, θαη φηη είλαη απίζαλν λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. Δπίζεο, θαηά 

ηνλ Jones θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ε αξεηή ησλ ειεγθηψλ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ηδίσο 

φηαλ νη ινγηζηηθνί θαλφλεο είλαη αλεπαξθείο ή θαη αλχπαξθηνη. πγθεθξηκέλα, νη Libby θαη 

Thorne (2007) ζε έξεπλά ηνπο απέδεημαλ φηη κία κεγάιε πιεηνςεθία ειεγθηψλ ζεσξεί πνιχ 

ζεκαληηθέο ηέζζεξηο ζπγθξηκέλεο αξεηέο : ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ θηιαιήζεηα, ηελ αλεμαξηεζία 

θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα.
15

 

Σν επελδπηηθφ θνηλφ βαζίδεηαη ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ιακβάλεη 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο θαη εμαξηάηαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ην ινγηζηηθφ επάγγεικα γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο. Δπεηδή νη πξφζθαηεο 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ ινγηζηηθέο απάηεο, δείρλνπλ φηη νη 

ειεγθηέο πνπ ειέγρνπλ απηέο ηηο εηαηξείεο, δελ έρνπλ ηηκήζεη ηνλ ξφιν πνπ αλέκελε ε θνηλσλία 

                                                           
13

 Γηα λα πάξεη ν αλαγλψζηεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ICAO, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://www.icao.on.ca/ 
14

 T. Libby and L. Thorne. 2007. The Development of a Measure of Auditor’s Virtue. Journal of Business Ethics 

(2007) 71, ζει. 89. 
15 T. Libby and L. Thorne. 2007. The Development of a Measure of Auditor’s Virtue. Journal of Business Ethics 

(2007) 71, ζει. 95. 
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απφ απηνχο, θαηά ηνλ Cullinan (2004), ην θνηλφ χζηεξα απφ ην μέζπαζκα κεγάισλ 

νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ
16

, εκπηζηεχεηαη ιηγφηεξν ην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη ηελ ειεγθηηθή 

ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ. Όηαλ νη ειεγθηέο είλαη πξφζπκνη  λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο ή λα παξαβιέςνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ πειάηε 

ηνπο, ηφηε ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο θαη ε αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο γίλνληαη ακέζσο χπνπηνη. 

 

ην ππφινηπν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ 4 ζα δεηρζεί πψο νηθνλνκηθά ζθάλδαια φπσο απηφ πνπ 

μέζπαζε ζηελ εηαηξεία Enron θαη ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία Arthur Andersen ησλ Η.Π.Α., κπνξεί 

λα ζπληαξάμεη ζπζέκεια ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη λα πιήμεη 

βαζηά ην επίπεδν εζηθήο ησλ ειεγθηψλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ηεο 

αθαδεκατθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ησλ ειεγθηψλ θαη ην βάξνο πνπ νη ηειεπηαίνη 

δίλνπλ ζε απηήλ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν λφκνο 

Sarbanes-Oxley πνπ ςεθίζηεθε ην 2002 ζηηο Η.Π.Α. ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα 

αληηκεησπίζεη ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη λα ακβιχλεη ην πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο ησλ 

ειεγθηψλ αιιά θαη ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ.   

 

 

4.2 Η ΚΑΣΑΡΡΔΤΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ENRON ΚΑΙ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΑΤΣΗ 

Αλ θαη ζην παξειζφλ ην ινγηζηηθφ επάγγεικα ζεσξνχληαλ απηφ πνπ είρε ην πςειφηεξν επίπεδν 

αθεξαηφηεηαο, ζήκεξα παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ  

πιεξνθνξηψλ ησλ εηαηξεηψλ, θαη κάιηζηα ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη απφ κεγάια νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια. Τπάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην πξφζθαην παξειζφλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη κεγάινο 

αξηζκφο ινγηζηψλ, ειεγθηψλ θαη αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ έρνπλ δηαζηξεβιψζεη 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δφιηεο νηθνλνκηθέο εμαπαηήζεηο ελψ 

θαίλνληαη λνκνηαγείο.  

                                                           
16 Cullinan C. 2004. Enron as a Symptom of Audit Process Breakdown: Can the Sarbanes – Oxley Act Cure the 

Disease? Critical Perspectives on Accounting 15(6/7), ζει. 857-860 . 
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Έλα  απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο απάηεο είλαη ε εηαηξεία Enron. 

χκθσλα κε ηνπο McLean θαη Elkind (2003), ην πξνζσπηθφ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη ειεγθηέο, νη ηξαπεδίηεο θαη ε αλψηεξε δηνίθεζε πνπ ήηαλ 

αλακεκεηγκέλνη γλψξηδαλ φηη ε αμία ηεο Enron ζηελ αγνξά ζεκειηψζεθε ζε ζθεπσξία παξά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζίαδαλ κε αθξίβεηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. Σν πξνζσπηθφ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο πνπ 

νηθνδφκεζαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη νη 

ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο Arthur Andersen πνπ πηζηνπνίεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο, 

θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζαλ θάησ απφ ηνλ καλδχα ηεο εζηθήο απηαπάηεο, ελψ ζπλερψο 

δηαηείλνληαλ φηη νη ελέξγεηέο ηνπο δελ  ζπληζηνχζαλ  ΄΄νπζηψδε΄΄ παξέθθιηζε απφ ηηο 

ινγηζηηθέο εμαγγειίεο  πνπ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ θαη Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (FASB) 

ζεσξεί απαγνξεπηηθή. Οη McLean θαη Elkind εμεγνχλ  φηη ην νηθνλνκηθφ πξνζσπηθφ ηεο Enron 

πξνζέιαβε πξψελ πξνζσπηθφ ηνπ FASB πνπ δηαηχπσζε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο γηα λα 

ειέγμεη ην ζχζηεκα θαη φηη ε Enron ρεηξαγψγεζε ηε δηαδηθαζία ζηελ ππνλφκεπζε ησλ θαλφλσλ 

ηνπ FASB θαη ησλ Γεληθά Απνδεθηψλ Καλφλσλ Λνγηζηηθήο (Generally Accepted Accounting 

Principles). 

Σν λνεηηθφ κνληέιν απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Carroll θαη Buchholtz (2003), 

ήηαλ φηη έθαλαλ αθξηβψο φ,ηη έπξεπε λα θάλνπλ γηα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πιαίζην θαλφλσλ 

ηεο ινγηζηηθήο, επεηδή ε ηδέα ηνπο γηα ηελ εζηθή ήηαλ ζπλεπήο κε έλα κνληέιν ζθφπηκα 

αλήζηθεο δηαρείξηζεο βαζηζκέλεο ζε λφκνπο. Οη παξαπάλσ κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη φζνη 

αθνινπζνχλ απηή ηελ νπηηθή γσλία, «απιά ζθέθηνληαη φηη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο παξά ζε άιια πεδία ηεο δσήο». Γπζηπρψο, θαηά ηνλ Solomon (1993), ε 

πηνζέηεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο δεκηνπξγεί κία κνξθή εζηθήο ππεξνςίαο, έλα εζηθφ ηπθιφ 

ζεκείν απηαπάηεο.    

Οη McLean θαη Elkind (2003) αλαθέξνπλ φηη νη ινγηζηέο ηεο Enron έθαλαλ φ,ηη ζεσξνχζαλ φηη 

θάλνπλ θαη φ,ηη πξέπεη λα θάλνπλ  νη ινγηζηέο ησλ άιισλ εηαηξεηψλ «εθηφο ηνπ φηη ην έθαλαλ 

θαιχηεξα θαη κε εμππλφηεξν ηξφπν επεηδή ήηαλ ζηελ Enron, φπνπ ηα πάληα γίλνληαλ θαιχηεξα 

θαη εμππλφηεξα». Όκσο θαηά ηνπο McLean θαη Elkind νη εξγαδφκελνη ζηελ Enron κπνξεί λα 

ήηαλ έμππλνη ζρεηηθά κε ηελ αλαηξνπή ησλ θαλφλσλ αιιά «δελ ήηαλ θαζφινπ έμππλνη λα 

θαηαιάβνπλ πνπ ηνπο νδεγνχζε απηή ε αλαηξνπή». 

Απηή ε αλαθεθαιαίσζε ησλ κεραληζκψλ ινγηζηηθήο ηεο Enron θαη ε ζησπεξή εζηθή απηαπάηε 

πνπ επηβεβαηψζεθε, καο δίλεη ελ ζπληνκία ηελ εππάζεηα ελφο ζπζηήκαηνο θαλφλσλ ινγηζηηθήο 
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θαη ειεγθηηθήο. Σν νηθνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη νη ειεγθηέο ηεο Enron επηδίσμαλ έλα ινγηζηηθφ 

΄΄κνλνπάηη΄΄ ην νπνίν πηζαλφλ λα έρεη πξνζαξκνζηεί κε παξαπνηεκέλε κεηαρείξηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ αιιά μεθάζαξα έρεη παξαβηάζεη ηνλ ζθνπφ ησλ αθξηβψλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

4.3 Η ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

Τπάξρεη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο πνιχ πξηλ μεζπάζεη ην νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν 

ηεο Enron,  φζνλ αθνξά ζηελ εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηηο Η.Π.Α. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Kohlberg (1969) ηεο εζηθήο 

εμέιημεο ζε ηξία επίπεδα εζηθήο θξίζεο (πξνζπκβαηηθφ, ζπκβαηηθφ θαη κεηαζπκβαηηθφ). 

Δπίζεο, ν Rest (1979) αλέπηπμε ην DIT ηεζη (Defining Isues Test), ην νπνίν κεηξά ην επίπεδν 

εζηθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ θαη δίλεη έλα ζθνξ πνπ νλνκάδεηαη Ρ, θαη δείρλεη ην επίπεδν ηεο 

εζηθήο ζπιινγηζηηθήο. Απηφ ην ηεζη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ έξεπλα ηεο εζηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γεληθά θαη ηδηαίηεξα  ζηελ εζηθή ησλ ειεγθηψλ: απφ ην 1979 ην ηεζη 

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξίπνπ απφ 800 εξεπλεηέο ζε πνηθίια πεδία. Η ςπρνινγία ηεο εζηθήο 

εμεξεπλάηαη πεξεηαίξσ απφ ηνλ Rest θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1986) θαη ε εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Rest ζηελ ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή δηεξεπλάηαη ιεπηνκεξψο απφ ηνπο 

Ponemon θαη Gebhart (1993). Σα απνηειέζκαηα επφκελσλ εξεπλψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ 

αλσηέξσ κεζνδνινγία δείρλνπλ φηη νη ειεγθηέο σο επί ησλ πιείζησλ, δελ ηείλνπλ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εζηθήο ζπιινγηζηηθήο ζην πςειφηεξν επίπεδν θαηά ηνλ 

Kohlberg (κεηα-ζπκβαηηθφ). Γηα παξάδεηγκα, νη Lampe θαη Finn (1992) εμέηαζαλ θνηηεηέο 

ειεγθηηθήο θαη επαγγεικαηίεο θαη βξήθαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο ελεξγνχλ ζε ζπκβαηηθά 

επίπεδα εζηθήο ζπιινγηζηηθήο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Sweeney θαη Roberts (1997). Πξάγκαηη, ν  Ponemon (1992) αλαθάιπςε ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη παξάγνληεο επηινγήο – θνηλσληθνπνίεζεο θαηαιήγνπλ ζε άηνκα κε ζρεηηθά 

ρακειφηεξν ζθνξ ηνπ ηεζη  DIT. Πην παιηά έξεπλά ηνπ (1990) πνπ βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, έδεημε φηη παξάγνληεο φπσο ην είδνο ηεο εηαηξείαο, ε ηεξαξρία κέζα ζηελ 

εηαηξεία, ε ηνπνζεζία θαη ην θχιν δελ ζπζρεηίδνληαλ ζεκαληηθά κε ηα ζηάδηα εζηθνχ επηπέδνπ 

αιιά φηη ην επίπεδν απηφ ζηελ ηεξαξρία ήηαλ ζεκαληηθφ, αθνχ ην εζηθφ ζηάδην απμάλεηαη απφ 
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ην πξνζσπηθφ ινγηζηεξίνπ κέρξη ηνλ επφπηε θαη κεηψλεηαη απφηνκα απφ ηνλ δηεπζπληή κέρξη 

ηηο ηάμεηο ησλ εηαίξσλ. Ο Tsui (1996) εθάξκνζε ην DIT ηεζη ζε ειεγθηέο 6 κεγάισλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη αλαθάιπςε πνιχ ρακειφηεξα ζθνξ απφ ηα 

αληίζηνηρα ζηηο Η.Π.Α. Σν 1995 ν Cohen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηελήξγεζαλ δηεζλή ζχγθξηζε 

κεηαμχ ειεγθηψλ ζηηο Η.Π.Α., ηελ Ιαπσλία θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ζηελ νπνία δηαπίζησζαλ 

έλαλ ηζρπξφ παξάγνληα δενληνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο Ιάπσλεο ειεγθηέο, ν νπνίνο είλαη 

ζρεηηθά ιηγφηεξν ζεκαληηθφο ζηνπο ειεγθηέο ησλ Η.Π.Α. θαη ζρεηηθά αζήκαληνο ζηνπο 

ειεγθηέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο . Δπίζεο, ν Jeffrey θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηελήξγεζαλ ην 

DIT ηεζη ζε ινγηζηέο ηεο Σατβάλ θαη βξήθαλ φηη ζε αληίζεζε κε ηνπο ινγηζηέο ησλ Η.Π.Α. ηα Ρ 

ζθνξ ηνπο δείρλνπλ έλα κεηα-ζπκβαηηθφ επίπεδν εζηθήο ζπιινγηζηηθήο.. 

Οη Rodgers, Guiral θαη Gonzalo (2009)
17

,εμέηαζαλ έλα άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εζηθή ησλ 

ειεγθηψλ: πξνζπάζεζαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Μνληέιν Παξαγσγήο (Throughput Model), λα 

εμεηάζνπλ πψο ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα επηθέξεη απξνζπκία ζηνπο ειεγθηέο λα 

εθδειψλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξείεο. ε πξψηε θάζε, αθνχ 

έιαβαλ ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, απνκφλσζαλ έμη εζηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη απφ ην κνληέιν: εζηθφο εγσηζκφο, δενληνινγία, σθειηκηζκφο, ζρεηηθηζκφο, 

εζηθή ηεο θξνληίδαο θαη δενληνινγία αξεηήο. Έπεηηα, δηεξεχλεζαλ ηελ ηαπηφρξνλε 

αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ δηιεκκάησλ γηα λα ζπκπεξάλνπλ φηη ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

λνκνζεζία, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ ζε πεξηβάιινλ θηλδχλνπ, είλαη ΄΄αζχκκεηξε΄΄ 

θαη επλνείηαη ε απξνζπκία ηνπο λα εθδψζνπλ κελχκαηα θηλδχλνπ πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ 

ειέγρνπλ θαη πξνο ην επξχ θνηλφ.   

Η αλάιπζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ δείρλεη ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ κία κε ζπλεηδεηή 

πξνθαηάιεςε θαη φρη απφ ζθφπηκε δηαθζνξά. Άιισζηε, θαηά ηνλ Martin (2007), νη ειεγθηέο 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, φηη, εθηφο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο δενληνινγίαο ζην 

ειεγθηηθφ επάγγεικα, ήηνη, ε αλάγθε γηα εηιηθξίλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ, 

ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε δηάζηαζε δενληνινγίαο: ε απαίηεζε απφ ηνπο ειεγθηέο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ εζηθέο αμίεο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά πειαηψλ ηνπο.    

Απηά ηα επξήκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη απφ ηνπο λνκνζέηεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε νη ειεγθηέο πξέπεη λα 

                                                           
17 

Waymond Rodgers, Andres Guiral and Jose A. Gonzalo. 2009. Different Pathways that Suggest Whether 

Auditor’s Going Concern Opinions are Ethically Based. Journal of Business Ethics (2009) 86,ζει. 357-358. 
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ειέγρνπλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία ε αλεμαξηεζία ηνπο πξνζαξκφδεηαη απφ ηελ 

εγγχηεηα πνπ έρνπλ κε ηνλ πειάηε ηνπο. Αλ θαη νη πξνζσπηθέο αξεηέο φπσο ε ζπκπάζεηα, ε 

πηζηφηεηα, ε θηιία θιπ, κπνξεί λα κελ επεξεάζνπλ άκεζα ηελ αλεμαξηεζία, απφ νηθνλνκηθήο 

απφςεσο, απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο ειεγθηέο λα εμάγνπλ απνηειέζκαηα 

επλντθά γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα θνηλνπνηήζνπλ αδηαθαλείο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο. 

Δπηπιένλ, νη ειεγθηέο πξέπεη λα δψζνπλ πξνζνρή ζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

αληηιακβάλνληαη φηη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπξφζζεηε δεκηά ζε 

έλαλ ήδε νηθνλνκηθά επηβαξπκέλν πειάηε (θαηλφκελν απηνεθπιήξσζεο, αξλεηηθή αληίδξαζε 

ζηελ αγνξά κεηνρψλ, απφξξηςε αηηήζεσλ δαλείσλ θιπ). Απηή ε αλεζπρία πνπ απεηθνλίδεηαη 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζρεηηθηζκνχ, κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη κία αζπλείδεηε 

απξνζπκία λα ζέζνπλ ζε εηνηκφηεηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Δπνκέλσο, αλ νη ειεγθηέο δείρλνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζε απηφλ ηνλ θφβν, ε δεκνζίεπζε 

΄΄θαζαξψλ΄΄ εθζέζεσλ ειέγρνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε πεληρξέο απνθάζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθφκε, έλα πεξηβάιινλ πςεινχ θηλδχλνπ αληηδηθηψλ, κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ εμαξηήζεσλ θαη άιισλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, επλνψληαο ηελ δεκνζίεπζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζην ελδηαθεξφκελν 

θνηλφ. Ωζηφζν, απιά απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν αληηδηθηψλ, δελ δηαζθαιίδεηαη ε εζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ. Με άιια ιφγηα, νη απνθάζεηο ησλ ειεγθηψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζε κία ελήκεξε θαη αληηθεηκεληθή εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε παξά ζηελ 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ αλακελφκελε ακνηβή ηνπ ειεγθηή θαη ζην ελδερφκελν θφζηνο ησλ 

αληηδηθηψλ θαη ηεο απψιεηαο θαιήο θήκεο. 

 

 

4.4 Ο ΝΟΜΟ SARBANES-OXLEY 

Πέξα απφ ηελ αθαδεκατθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια ηχπνπ Enron, έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θξαηψλ αλά ηνλ 

θφζκν (Η.Π.Α., Ιαπσλία, Γεξκαλία, Καλαδάο, Απζηξαιία), λα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ν λφκνο Sarbanes-Oxley
18

 

πνπ ςεθίζηεθε ην 2002 ζηηο Η.Π.Α.  Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α. 

νδεγήζεθε ζηελ ζέζπηζή ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ είλαη νη παξαθάησ: 

                                                           
18

Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ λφκν Sarbanes-Oxley ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.soxlaw.com/ 
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1. πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ειεγθηψλ 

Πξηλ ηνλ λφκν Sarbanes-Oxley, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ήηαλ απηνθπιαζζφκελεο. Δπίζεο, 

παξείραλ ζεκαληηθέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο ειεγρφκελεο εηαηξείεο. Πνιιέο απφ 

απηέο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο ήηαλ δπζαλάινγα επηθεξδέζηεξεο απφ ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. Απηή ε θαηάζηαζε δηεκήλπζε ηνπιάρηζηνλ ηελ εκθάληζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ακθηζβήηεζε ηεο ινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ξήμε ηεο ζρέζεο ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ θαη άξα λα βιάςεη 

ηελ βάζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. 

2. Απνηπρίεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπέο Διέγρνπ, είλαη ππεχζπλεο  γηα ηελ 

θαζηέξσζε επνπηηθψλ κεραληζκψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

εηαηξεηψλ εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ. Σα νηθνλνκηθά ζθάλδαια ηνπ 2000-2002 εκπιέθνπλ κέιε 

ηνπ Γ. . πνπ είηε δελ ήηαλ ζπλεπείο κε ηηο επζχλεο ηνπο, είηε δελ είραλ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο πνιππινθφηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη 

Δπηηξνπέο Διέγρνπ δελ ήηαλ πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο απφ ηε δηνίθεζε. 

 

3. πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλαιπηψλ. 

Οη ξφινη ησλ αλαιπηψλ αμηψλ, νη νπνίνη πξφηεηλαλ αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ζην επελδπηηθφ 

θνηλφ, ζηηο εηαηξείεο θαη ζηηο επελδπηηθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο παξείραλ ζηηο εηαηξείεο δάλεηα, ή 

δηαρεηξίδνληαλ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, πξνθάιεζαλ δηακάρεο. Οκνίσο κε ηηο ζπγθξνχζεηο 

ησλ ειεγθηψλ, νη αλαιπηέο, εθδίδνληαο κία πξφηαζε αγνξάο ή πψιεζεο κεηνρψλ ελψ 

παξάιιεια παξέρνπλ επηθεξδήο επελδπηηθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, δεκηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ 

ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξνρή ησλ 

δχν απηψλ ππεξεζηψλ. 

 

4. Αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη πξηλ ηνλ λφκν Sarbanes-Oxley νη πξνυπνινγηζκνί ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ήηαλ ρακεινί. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, 

ζηαδηαθά απμάλνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 
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                    BUDGET AUTORITY                ACTUAL OBLIGATION 

1995                  300,437  284,755 

1996 300,921 296,533 

1997 311,100 308,591 

1998 315,000 311,143 

1999 341,574 338,887 

2000 377,000 369,825 

2001 422,800 412,618 

2002 513,989 487,345 

2003 716,350 619,321 

2004 811,500 755,012 

2005 913,000 887,227 

2006 888,117 877,278 

2007 881,560 875,456 

2008 906,000 905,313 

2009 960,000 960,000 

2010 1,026,000 1,026,000 
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5. Πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ. 

Η παξνρή δαλείσλ ζε κηα εηαηξεία ζεκαηνδνηεί ζην επελδπηηθφ θνηλφ έλα εηαηξηθφ θίλδπλν. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο έδσζαλ ηεξάζηηα πνζά δαλείσλ ζηελ 

εηαηξεία ρσξίο λα θαηαλνήζνπλ ή αγλνψληαο ηνπο θηλδχλνπο ηεο εηαηξείαο. Οη επελδπηέο απηψλ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη νη πειάηεο ηνπο δεκηψζεθαλ απφ ηφζν κεγάια δάλεηα θαη θαηέιεμαλ λα 

ζπλάπηνπλ δπζρεξείο ζπκθσλίεο πιεξσκψλ κε ηηο ηξάπεδεο. Άιινη επελδπηέο εξκήλεπζαλ 

εζθαικέλα ηελ πξνζπκία ησλ ηξαπεδψλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δαλεηνδφηεζε ζηελ Enron σο 

έλδεημε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο ηεο.  

 

6. Η ΄΄θνχζθα΄΄ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

Οη επελδπηέο παξαζχξζεθαλ απφ ηελ απφηνκε πηψζε ησλ κεηνρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, απφ ηελ πηψζε γεληθά ζηελ αγνξά κεηνρψλ. πγθεθξηκέλνη 

δηαρεηξηζηέο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εηθάδεηαη φηη ππνζηήξημαλ ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηνρψλ ηνπ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, ελψ ζησπεξά ηηο πνπινχζαλ. Οη απψιεηεο ζπλέβαιαλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ αξλεηηθνχ θιίκαηνο απφ ηε κεξηά ησλ επελδπηψλ. 

 

7. Απνδεκηψζεηο δηνηθνχλησλ 

Σα κπφλνπο ησλ ζηειερψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζηάζεηα ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά γηα 

αθφκα κηθξφηεξεο απψιεηεο θεξδψλ, θαηέιεμε ζε πηέζεηο ελαληίνλ ησλ θεξδψλ θαη κπφλνπο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ δελ ιεηηνπξγνχζε σο 

απνδεκίσζε απφ ηηο εηαηξείεο, ελζαξξχλνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ απνδεκίσζε. Βιέπνληαο νη 

κάλαηδεξ φηη ηα κεγάια κπφλνπο ηνπο ηίζεληαη ζε θίλδπλν, αλαγθάζηεθαλ λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα, πνπ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα εξγαζία, ν λφκνο  

Sarbanes-Oxley επέθεξε δξακαηηθέο αιιαγέο ζε νξηζκέλα ηλζηηηνχηα πνπ φξηδαλ ηελ 
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ειεγθηηθή. πγθεθξηκέλα, ν λφκνο απηφο κεηέηξεςε ηελ ειεγθηηθή απφ έλα απηνειεγρφκελν 

επάγγεικα, πνπ επηβιέπεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο) ζε έλα επάγγεικα 

πνπ άκεζα θαηεπζχλεηαη απφ έλαλ εκηθξαηηθφ νξγαληζκφ, ην πκβνχιην Δπνπηείαο Λνγηζηηθήο 

Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηψλ (Public Company Accounting Oversight Board). Δπίζεο, ν λφκνο απηφο 

έθαλε πνιιέο αιιαγέο ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκθσληψλ αλάζεζεο ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ. Η πην ακθηζβεηνχκελε αιιαγή είλαη ε 

απαγφξεπζε παξνρήο ησλ πεξηζζφηεξσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή. Άιιεο 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ηελ αλακνλή 

ελφο έηνπο γηα ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ ειεγθηψλ ζηελ ειεγρφκελε απφ 

απηνχο εηαηξεία. Δπηπιένλ, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχνπλ, καδί 

κε ηηο ακνηβέο πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, θαη ηηο ακνηβέο απφ ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.
19

 

Σνλ ελ ιφγσ λφκν ηνλ ππνζηήξημαλ πνιινί εξεπλεηέο. Ο Iliev (2007) ππνζηεξίδεη φηη κεηψζεθε 

ν θίλδπλνο εζθαικέλεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαη νκνίσο νη Butler θαη Ribstein 

(2006), νη Skaife, Collins, Kinney, LaFond (2006) ζεσξνχλ φηη κεηψζεθε ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηνλ λφκν θαη νη Lord θαη Benoit ζε έξεπλά ηνπο ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ 2500 εηαηξείεο, δηαπίζησζαλ φηη νη εηαηξείεο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ κε ηνλ 

λφκν αχμεζαλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο αλαινγηθά πεξηζζφηεξν απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δελ 

ηνλ αθνιχζεζαλ. 

Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο πνπ απνδνθηκάδνπλ ηνλ λφκν  Sarbanes-Oxley. Σν 

2006, έξεπλα ηνπ Finance Executives International (FEI) απέδεημε φηη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πςειφ. Δπίζεο, νη Foley Ladner (2007) ζεσξνχλ φηη κε ηνλ λέν λφκν 

απμήζεθαλ νη ακνηβέο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. 

Παξ’ φια απηά ν λφκνο Sarbanes-Oxley ζε γεληθέο γξακκέο ζπλέβαιε ζηελ άκβιπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο έιιεηςεο εζηθήο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

ζπλαθνινχζσο ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. 

 

                                                           
19

 Mark L. DeFond and Jere R. Francis. 2005. Audit Research after Sarbanes – Oxley. AUDITING: A JOURNAL 

OF PRACTICE & THEORY Vo. 24 Supplement, ζει. 6. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ 

 

5.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο έγηλε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο. ε απηφ ην ηκήκα ζα επηρεηξεζεί κηα πην ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, 

ην νπνίν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ εζηθή ησλ ειεγθηψλ. 

 

 

 

.2 Η ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΟΛ 

5.2.1  ΓΔΝΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

Η αλεμαξηεζία είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. ηηο ππεξεζίεο 

ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο  εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κε ζθνπφ λα απμεζεί ν βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο ηξίησλ πξνζψπσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ππεξεζίαο (πρ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ) κε βάζε 

νξηζκέλα θξηηήξηα (πρ εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θιπ). Ο 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (ΓΟΛ) αλαγλσξίδεη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ, ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ρξεζηψλ, ν επαγγεικαηίαο ειεγθηήο λα είλαη θαη λα 

θαίλεηαη αλεμάξηεηνο θαηά ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαη ε θαηαλφεζή ηεο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ. Ιδεαηά, αλεμαξηεζία ζεκαίλεη φηη ν νξθσηφο 

ειεγθηήο είλαη αλεπεξέαζηνο απφ θάζε νηθνλνκηθή ή άιιε ζρέζε κε ηνλ ειεγρφκελν πειάηε. 

Απηνχ ηνπ βαζκνχ ε αλεμαξηεζία ζήκεξα είλαη ζπλήζσο ζηελ πξάμε αλέθηθηε. πλεπψο ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή άιιεο ζρέζεο πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ην ηη επιφγσο 

ζεσξείηαη απνδεθηφ ή κε απνδεθηφ. Η πνηθηιία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νξθσηνχ ειεγθηή θαη 
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ειεγρφκελνπ πειάηε θαη ηδίσο ν ζπλδπαζκφο νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ. πλεπψο κε βάζε νξηζκέλεο γεληθά απνδεθηέο αξρέο, νη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα εληνπίδνπλ, αμηνινγνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

Με βάζε ηνλ Κψδηθα ηεο ΓΟΛ αιιά θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γίλεηαη δεθηφ φηη ε έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο έρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ αλεμαξηεζία ζηελ ζθέςε θαη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ 

εκθάληζε. Η αλεμαξηεζία ζηελ ζθέςε (ή αλεμαξηεζία ζηελ πξάμε) είλαη ε λνεηηθή θαη 

ςπρηθή θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα παξακέλεη ζηελ πξάμε 

αλεπεξέαζηνο απφ επηξξνέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θινλίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε θαη 

ηνπ επηηξέπνπλ έηζη λα δξα κε αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ 

ζθεπηηθηζκφ. Ο φξνο «επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο» ππνδειψλεη έλα ζπιινγηθφ (πνπ αθνξά 

δειαδή ην ζχλνιν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ) ηξφπν ζθέςεο(θνπιηνχξα, αληίιεςε, λννηξνπία) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν επαγγεικαηίαο πξνβαίλεη ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ζε 

ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο, έρνληαο έλαλ ζρεηηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ειεγθηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπιιέμεη αιιά θαη ηελ εξκελεία απηψλ. Γειαδή, 

ν ειεγθηήο απνκαθξχλεηαη απφ κία νπδέηεξε ζηάζε θαη πξέπεη λα είλαη ζε λνεηηθή θαη ςπρηθή 

θηλεηηθφηεηα, γηα λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηπρφλ ηεθκήξηα πνπ αληηθάζθνπλ ή πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηειηθά εξσηεκαηηθά γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οκνίσο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάδεη αλ ελαιιαθηηθέο 

εξκελείεο ησλ ηεθκεξίσλ ελδείθλπληαη πεξηζζφηεξν  ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηνπ 

πειάηε. 

Η αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε ζεκαίλεη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο απνθεχγεη λα εκπιαθεί ζε 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο ηέηνηαο ζεκαζίαο πνπ ζα νδεγνχζαλ έλα ινγηθά ζθεπηφκελν ηξίην 

πξφζσπν, έρνληαο γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθιείδσλ ηνπ θνξέα, λα εμάγεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αθεξαηφηεηα, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ή ν επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ή ελφο κέινπο ηεο 

νκάδαο ππεξεζηψλ δηαζθάιηζεο έρεη πιεγεί ή ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ. Αλεμαξηεζία ζηε ζθέςε ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο είλαη 

πξάγκαηη αλεμάξηεηνο θαηά ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ. Αλ φκσο δελ ζπλππάξρεη ε δεχηεξε 

δηάζηαζε -αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε- ε αμηνπηζηία ηεο γλψκεο ηνπ δελ ζα αλαγλσξηζηεί απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο ειεγθηήο πνπ είλαη αλεμάξηεηνο ζηελ εκθάληζε – 

δειαδή πνπ νη ηξίηνη πηζηεχνπλ φηη είλαη πξάγκαηη αλεμάξηεηνο επεηδή δελ είλαη νξαηή θακηά 
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απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ- κπνξεί λα κελ είλαη αλεμάξηεηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξνθαλψο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρεη πξφβιεκα γηαηί ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη 

νη δχν δηαζηάζεηο ηεο αλεμαξηεζίαο, γηα ηελ νξζή επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ειέγρνπ.. 

Σν ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία έρεη ζπλδεζεί κε ην δήηεκα ηεο 

πνηφηεηαο ειέγρνπ. Ωο πνηφηεηα ειέγρνπ νξίδεηαη ε θνηλή πηζαλφηεηα φηη έλαο ειεγθηήο: 

1. ζα αλαθαιχςεη έλα νπζηψδεο ζθάικα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

2. ζα απνθαιχςεη ην πξφβιεκα απηφ ζηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ   

Σν ελδερφκελν ν ειεγθηήο λα αλαθαιχςεη έλα πξφβιεκα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερληθή ηνπ θαηάξηηζε θαζψο θαη απφ ηελ επηκέιεηα πνπ 

δείρλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ. Η πηζαλφηεηα ν ειεγθηήο λα 

απνθαιχςεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ αλαθάιπςε είλαη αλάινγν κε ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ζε ζρέζε κε ελδερφκελεο πηέζεηο απφ ηνλ πειάηε λα θξχςεη  ην ζέκα. 

 Η επαγγεικαηηθή επηηπρία ελφο ειεγθηή εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα εθφδηα, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνζειθχεη θαη 

λα δηαηεξεί πειάηεο. Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ  κάξθεηηλγθ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ ειεγθηή είλαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηα θέληξα ιήςεο ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ, φπνηα θαη αλ είλαη απηά. Ο ειεγθηήο ινηπφλ εχινγα πξνζπαζεί λα έρεη παξνπζία 

ζε απηνχο ηνπο θχθινπο θαη πνιιά κέζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Έηζη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ γηα έλαλ ειεγθηή είλαη ην λα είλαη 

κέινο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο πνπ 

είλαη ζεκεία ζπλάληεζεο κε εμέρνληα πξφζσπα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη αλψηαηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

Δπίζεο , ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ζπλεπψο ηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ έρεη ζπλδεζεί κε κηα 

αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, απηήο ηεο 

ηηκνιφγεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο. Ο φξνο «ηηκνιόγεζε θάησ ηνπ θόζηνπο» αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο κε ακνηβή  ρακειφηεξε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο ηνπ ειέγρνπ. Η ηηκνιφγεζε θάησ ηνπ θφζηνπο γίλεηαη κε ηελ πξνζδνθία φηη ν 

ειεγθηήο ζε κειινληηθέο ρξήζεηο ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηε δηαθνξά, είηε απφ ηελ παξνρή 

πξνζνδνθφξσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή απφ αλάινγε αχμεζε ηεο ακνηβήο ειέγρνπ. Σν 

επηρείξεκα ελαληίνλ ηεο ηηκνιφγεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο είλαη φηη έρνληαο πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

θάησ ηνπ ειεγθηηθνχ θφζηνπο ν ειεγθηήο είλαη δχζθνιν λα αληηζηαζεί ζε ελδερφκελε πίεζε ηνπ 
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πειάηε ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε, απφ ην θφβν φηη, ζε πεξίπησζε κε 

επαλεθινγήο ηνπ, δελ ζα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη απηά ηα θφζηε θαη ζα «γξάςεη» δεκηέο απφ 

ηνλ πειάηε απηφ. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ην πξφβιεκα ηεο «δηεξεύλεζεο γλώκεο». Με 

ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθεηαη ε πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα ειεγρφκελε επηρείξεζε 

ελφςεη ηεο εθινγήο ειεγθηή, ξσηά νξθσηνχο ειεγθηέο αλ θαηά ηε γλψκε ηνπο έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. θνπφο ηεο εξψηεζεο είλαη λα δηεξεπλεζεί πνηνο 

ειεγθηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εθδψζεη ζχκθσλε γλψκε ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί 

έιεγρνο. Η πξαθηηθή απηή πξνθαλψο αζθεί ςπρνινγηθή πίεζε ζηνπο ειεγθηέο θαη είλαη 

παξάλνκε. Ωζηφζν ζχκθσλα εκπεηξηθέο κειέηεο δηεζλψο, ε πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη. 

 

 

4.2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΗΝ ΓΟΛ     

χκθσλα κε ηελ Γ.Ο.Λ., ε αμηνιφγεζε ζπλζεθψλ πνπ απεηινχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο 

ειέγρνπ ή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Η αμηνιφγεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

Α) Γηα ηα κέιε –  θπζηθά πξφζσπα ησλ νκάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ.  

Β)  Γηα ηνπο θνξείο (ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο) ζηηο νπνίεο ηα πξφζσπα απηά αλήθνπλ. Ωο 

θνξέαο ζεσξείηαη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο (θπζηθφ πξφζσπν) πνπ αζθεί αηνκηθά ην επάγγεικα 

ηνπ ειεγθηή, φηαλ απηφ επηηξέπεηαη.  

Γ) Γηα ηα ηπρφλ κέιε δηθηχνπ θνξέσλ παξνρήο. Έλα δίθηπν θνξέσλ παξνρήο επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη, πξψηνλ, θάζε θνξέα πνπ είλαη ζπγαηξηθή ελφο άιινπ θνξέα ή ηειεί 

ππφ θνηλφ έιεγρν ή ππφ θνηλή δηνίθεζε κε απηφλ ηνλ άιιν θνξέα θαη, δεχηεξνλ θάζε θνξά πνπ 

έλα ινγηθά ζθεπηφκελν ηξίην πξφζσπν, έρνληαο γλψζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, εχινγα ζα 

ζεσξνχζε φηη είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. 

Σα κέιε ησλ νκάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ, νη θνξείο θαζψο θαη ηα κέιε ησλ θνξέσλ 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην πιαίζην ηνπ Κψδηθα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ 
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αλεμαξηεζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ειεγρφκελν πειάηε. Δπηπξνζζέησο, ε εμέηαζε πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε ηξίηα παξέλζεηα πξφζσπα, ε παξνπζία ή ν ξφινο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί εκκέζσο δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο. 

Βέβαηα, ην δήηεκα αλεμαξηεζίαο, θαζψο θαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο, 

εμαξηψληαη θαη απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ (έιεγρνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, επηζθφπεζε θαη ινηπέο ππεξεζίεο ειέγρνπ) ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ έιεγρν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν Κψδηθαο απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ, αθελφο κελ κειψλ ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο, ηνπ θνξέα θαη ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ, 

αθεηέξνπ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ πειάηε πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο κε ππαιιήινπο ηνπ πειάηε, νη νπνίνη δχλαληαη λα επεξεάζνπλ 

άκεζα θαη ζεκαληηθά ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε (ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

επηδφζεηο, ρξεκαηνξξνέο) ηεο επηρείξεζεο. Παξφκνηεο ξπζκίζεηο ηζρχνπλ θαη γηα άιιεο 

ππεξεζίεο ειέγρνπ γηα πειάηεο πνπ δελ είλαη ηαπηφρξνλα πειάηεο ειέγρνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξεο θαη απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνληαη θαη απφ ηνλ Κψδηθα γηα πειάηε ειέγρνπ 

πνπ είλαη εηαηξεία εηζεγκέλε ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ή γηα άιιεο δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο επηρεηξήζεηο, φπσο ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θιπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα εηζεγκέλνπο πειάηεο, ν Κψδηθαο απαηηεί λα εμεηάδεηαη 

ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ θνξέα θαη ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ απφ ζρέζεηο θαη ζπκθέξνληα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ πειάηε επηρεηξήζεηο. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 

πειαηψλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ, ε εμέηαζε ζπλδεκέλσλ κεξψλ απφ πιεπξάο αλεμαξηεζίαο πξέπεη 

λα γίλεηαη κφλν θαηά ηελ θξίζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ ππεξεζηψλ δηαζθάιηζεο.  
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4.2.3 ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ 

ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΟΛ  

 

1. ΚΑΣΟΥΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

Η θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρή ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο, 

νκνινγηψλ ή άιισλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ κηα επηρείξεζεο θαζψο θαη δηθαησκάησλ ή 

ππνρξεψζεσλ γηα αγνξά ηέηνησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγψγσλ επί απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απηά ζηνηρεία κπνξεί λα ηα θαηέρεη ν ειεγθηήο ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Μέινο ηεο άκεζεο νηθνγέλεηαο ελφο επαγγεικαηία ινγηζηή γηα ηνλ Κψδηθα ζεσξείηαη ν (ε) 

ζχδπγνο ή ζχληξνθνο θαζψο θαη θάζε εμαξηψκελν πξφζσπν απφ απηφλ. Οη γνλείο, νη αδειθνί 

θαη ηα ηέθλα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή , φηαλ ηα πξφζσπα απηά δελ είλαη πξνζηαηεπφκελα, 

ζεσξνχληαη κέιε ζηελήο νηθνγέλεηαο. Απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

θαη φηαλ πθίζηαληαη ζρέζεηο νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο κέζσ πξνζψπσλ εθηφο ηεο άκεζεο 

νηθνγέλεηαο. 

 Η θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δήηεκα αλεμαξηεζίαο γηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ηνλ θνξέα παξνρήο ή ην δίθηπν θνξέσλ. 

Άκεζε θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ππάξρεη φηαλ ηα ζηνηρεία απηά αλήθνπλ άκεζα 

ζηνλ θάηνρν ή ειέγρνληαη άκεζα απφ απηφλ. Κάζε άιιε πεξίπησζε θαηνρήο, κε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ή κε επηξξνήο, ζεσξείηαη έκκεζε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη ν ξφινο ηνπ θαηφρνπ, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηερφκελνπ  

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ, ην εάλ ε θαηνρή είλαη άκεζε ή έκκεζε θιπ. 

 Η άκεζε θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ε έκκεζε θαηνρή ζεκαληηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ κέιε ηεο νκάδαο παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ή απφ 

κέιε ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ ιακβάλνληαη κέηξα κείσζεο ηεο 

ζρεηηθήο απεηιήο ζε αλεθηά ρακειφ επίπεδν. Σέηνηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ αλαιφγσο ηε ιήμε 

ηεο ζρέζεο θαηνρήο, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο ππεξεζηψλ ειέγρνπ, ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο θαηνρήο ζε πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ πειάηε 

(πρ επηηξνπή ειέγρνπ) θιπ. 
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 Δπίζεο, δελ είλαη επηηξεπηή ε άκεζε θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ε έκκεζε 

θαηνρή ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα 

παξνρήο ή ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ 

Σέινο, δελ είλαη επηηξεπηή ε άκεζε θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ε έκκεζε θαηνρή 

ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε ειέγρνπ εθ κέξνπο άιισλ εηαίξσλ ηνπ 

θνξέα πνπ ζπλδένληαη κε ην ίδην γξαθείν ηνπ θνξέα ζην νπνίν είλαη εηαίξνο ειέγρνπ, έζησ θη 

αλ νη εηαίξνη απηνί δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο. ηε ξχζκηζε ππάγνληαη θαη κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ησλ άιισλ εηαίξσλ. 

 

2. ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Η ρνξήγεζε ζεκαληηθψλ, γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κέξε, δαλείσλ ή εγγπήζεσλ δαλείσλ 

ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία απφ πειάηε ηνπ πνπ είλαη ηξάπεδα (ή παξεκθεξέο ίδξπκα) είλαη 

επηηξεπηή κφλν αλ δίλνληαη κε ζπλήζεηο φξνπο θαη εθφζνλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 

κείσζεο ηεο ζρεηηθήο απεηιήο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά ρακειφ επίπεδν. 

Σέηνην κέηξν κπνξεί λα είλαη ε επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ωζηφζν, δελ είλαη επηηξεπηή ε ρνξήγεζε ζεκαληηθψλ, γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κέξε, 

δαλείσλ ή εγγπήζεσλ δαλείσλ κεηαμχ κέινπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη πειάηε πνπ δελ είλαη 

ηξάπεδα ή παξεκθεξέο ίδξπκα. 

 

 

 

3. ΣΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΥΔΔΙ 

 Η έλλνηα ηεο ζηελήο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο αλαθέξεηαη, είηε ζηελ θαηνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ζε θνηλά εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ζπκθέξνληα κεηαμχ απφ ηε 

κηα πιεπξά κέινπο ηεο νκάδαο παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ θνξέα ή ηνπ δηθηχνπ 

θνξέσλ θαη, απφ ηελ άιιε, ηνπ πειάηε ππεξεζηψλ δηαζθάιηζεο ή κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπ. 

Παξαδείγκαηα είλαη ε θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνηλνπξαμία, ζπκθσλία γηα 

ζπλέλσζε δξαζηεξηνηήησλ, ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ θιπ. 
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πγθεθξηκέλα, δελ είλαη επηηξεπηή ζηελή επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ κέινπο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ηνπ θνξέα ή ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ θαη ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε ζρέζε δελ 

είλαη ειάρηζηα ζεκαληηθή θαη γηα ηα δχν κέξε. Ωζηφζν, αλ ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε είλαη 

ζεκαληηθή κφλν γηα κέινο ηεο νκάδαο ππεξεζηψλ ειέγρνπ, ην δήηεκα επηιχεηαη αλ απνρσξήζεη 

ην κέινο απηφ απφ ηελ νκάδα. 

Δπίζεο, αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ πειάηε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επνηξέπεηαη, εθφζνλ 

γίλεηαη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ζηα πιαίζηα ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωζηφζν 

ηέηνηεο ζπλαιιαγέο, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζφο ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα κείσζεο ησλ απεηιψλ ζε αλεθηά ρακειφ επίπεδν. 

 

4. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΥΔΔΙ 

Ο Κψδηθαο ηεο ΓΟΛ ηνλίδεη φηη δελ είλαη επηηξεπηφ κέινο ηεο άκεζεο νηθνγέλεηαο ελφο κέινπο 

ηεο νκάδαο παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ λα είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ζηέιερνο ή ππάιιεινο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε, φηαλ ιφγσ ζέζεσο πνπ θαηέρεη ην πξφζσπν 

απηφ, κπνξεί λα αζθήζεη άκεζε θαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηα ππνθείκελα ζε έιεγρν κεγέζε. 

Ωζηφζν, επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κέινπο απηνχ 

απφ ηελ ειεγθηηθή νκάδα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζεί  δήηεκα αλεμαξηεζίαο φηαλ κέινο ηεο άκεζεο 

νηθνγέλεηαο ελφο κέινπο ηεο νκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ ειέγρνπ εξγάδεηαη κε εμαξηεκέλε 

εξγαζία ζηελ ειεγρφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο, πνπ ιφγσ ζέζεσο πνπ θαηέρεη, κπνξεί λα αζθήζεη άκεζε θαη ζεκαληηθή επηξξνή ζην 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ, ρσξίο απηή ε δπλαηφηεηα επηξξνήο λα εθηείλεηαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαζθάιηζε. Η θξηζηκφηεηα ηνπ ζέκαηνο είλαη αλάινγε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζέζεο ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηνπ κέινπο ηεο άκεζεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ ζηνλ πειάηε. Ωζηφζν ην δήηεκα κπνξεί λα επηιπζεί κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ απεηιψλ ζε αλεθηά ρακειφ επίπεδν. 
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5. ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΧΗΝ ΔΣΑΙΡΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Ή ΠΡΧΗΝ ΜΔΛΟΤ ΣΗ 

ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Τπάξρεη ην ελδερφκελν λα απεηιεζεί ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φηαλ  κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηέιερνο ή ππάιιεινο ηνπ πειάηε ειέγρνπ, πνπ ιφγσ ζέζεο ηνπ 

κπνξεί λα αζθήζεη άκεζε θαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαζθάιηζε ήηαλ ζην παξειζφλ κέινο ηεο νκάδαο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ή εηαίξνο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηά ηνπο, πξέπεη λα 

πηνζεηνχληαη θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο. Δπίζεο, δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα 

αλεμαξηεζίαο φηαλ κέινο ηεο νκάδαο ππεξεζηψλ ειέγρνπ γλσξίδεη ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη, 

φηη ζην κέιινλ ζα εξγαζζεί ζηελ επηρείξεζε ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο πξέπεη λα πηνζεηνχληαη θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο.   

 

6. ΠΡΟΦΑΣΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΛΧΝ ΣΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΠΔΛΑΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απαγνξεχεηαη  κέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ λα έρεη δηαηειέζεη ζην παξειζφλ κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηέιερνο ή ππάιιεινο ηνπ πειάηε ειέγρνπ, ηδηαίηεξα φηαλ ην 

πξφζσπν απηφ ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηείρε, αζθνχζε άκεζε θαη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαζθάιηζε. Ωζηφζν επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κέινπο απηνχ απφ ηελ νκάδα δηαζθάιηζεο. 

7. ΣΔΛΔΥΧΗ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΜΔΛΟ Γ.., ΣΔΛΔΥΟ ΓΙΟΙΚΗΗ) 

ΑΠΟ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Ή ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΟΡΔΧΝ 

Γελ είλαη επηηξεπηφ εηαίξνο ή ππάιιεινο ηνπ θνξέα λα αλαιάβεη ζέζε ζηειέρνπο ηεο δηνίθεζεο 

ή κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πειάηε ππεξεζηψλ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε πειάηε 

ειέγρνπ, ε ξχζκηζε ηζρχεη θαη γηα εηαίξνπο ή ππαιιήινπο ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ. 

 

8. ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗ ΥΔΗ ΤΦΗΛΟΒΑΘΜΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΜΔ ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΠΔΛΑΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 Μαθξφρξνλε ζρέζε ησλ νξθσηψλ ειεγηιψλ κε ηνλ ίδην πειάηε κπνξεί λα δεκηνπξγεί 

αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ, απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Δθφζνλ νη απεηιέο απηέο θξίλεηαη 
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φηη είλαη ζεκαληηθέο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο(πρ ελαιιαγή 

πξνζσπηθνχ, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θιπ). Δηδηθά γηα πειάηε πνπ είλαη 

εηζεγκέλε εηαηξεία, δεκηνπξγεί δήηεκα αλεμαξηεζίαο ε αλαδνρή ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ ίδην 

εηαίξν ηνπ θνξέα γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν. Σν ίδην δήηεκα δεκηνπξγείηαη φηαλ ε εζσηεξηθή 

επηζθφπεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ (εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο) γίλεηαη γηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδν απφ ην ίδην κέινο ηνπ θνξέα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ελαιιαγήο κε πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα πνπ, πιελ ιίγσλ 

εμαηξέζεσλ, δελ ζα μεπεξλά ηα εθηά έηε. Σα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε ελαιιαγή κπνξνχλ λα 

επαλέιζνπλ κεηά απφ δηάιιεηκα δχν εηψλ. 

 

9. ΠΑΡΟΥΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΦΑΛΙΗ 

 Η παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ (πρ ζπκβνπιεπηηθψλ) ζε ειεγρφκελε εηαηξεία παξνπζηάδεη κηα 

ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα γηα ηα δχν κέξε θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ (πρ 

αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή, θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ πειάηε θιπ). Ωζηφζν ε παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ ζπρλά ζεσξείηαη φηη 

δεκηνπξγεί δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ην θνξέα θαη ην δίθηπν 

θνξέσλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ειεγθηηθή εηαηξεία κπνξεί λα 

παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο, ππφ ηνλ φξν φηη απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο αληηκεησπίδνληαη 

θαηάιιεια, κε ηα ελδεηθλπφκελα θάζε θνξά κέηξα (απνθπγή ιήςεο απνθάζεσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ αλεμαξηεζίαο κε ηα πξφζσπα πνπ 

είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ πειάηε  πρ επηηξνπή ειέγρνπ, 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ γηα ηελ παξνρή ησλ άιισλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγή 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο φπσο εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο θιπ). ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φκσο, ε παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ειέγρνπ δελ είλαη επηηξεπηή, φπσο 

εμεγείηαη παξαθάησ. 

 Η ηήξεζε ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηνπ πειάηε, αλ θαη είλαη ζχλεζεο ν πειάηεο λα δεηά ηε βνήζεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηα ζέκαηα απηά. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πειάηε ειέγρνπ δελ είλαη 

επηηξεπηφ κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα ή ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ λα θαζνξίδεη 

εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο, λα θαζνξίδεη ηελ θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο, λα εγθξίλεη 

ζπλαιιαγέο, λα θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία παξαζηαηηθψλ θιπ. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ 

πειάηε ειέγρνπ ζε ζέκαηα, φπσο ινγηζηηθέο αξρέο, επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ ή κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, απηή είλαη απνδεθηή θαη δελ 

ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγεί δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο. Άιιεο ππεξεζίεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα αλεμαξηεζίαο είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε ινγηζηηθέο ζπκθσλίεο, ε βνήζεηα ζηελ 

θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζηε κεηαηξνπή απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ζε άιιν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ε ζπγθέληξσζε θαη 

αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γηα ππνβνιή ζε αξκφδηεο αξρέο θιπ. 

Δπίζεο, ε ειεγθηηθή εηαηξεία ελφο πειάηε ειέγρνπ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλε εηαηξεία κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε απηφ ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ππεξεζίεο απηέο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο ξνπηίλαο κεραληθήο θχζεο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ε θαηαρψξηζε εγγξαθψλ φηαλ ν ζρεηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο έρεη γίλεη απφ ηνλ πειάηε, ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ 

ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν πειάηεο θιπ. Η δπλαηφηεηα παξέρεηαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα κείσζεο ησλ απεηιψλ θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηά ρακειφ επίπεδν. 

Δληνχηνηο, δελ είλαη επηηξεπηφ ν νξθσηφο ειεγθηήο ελφο ειεγρφκελνπ πειάηε πνπ είλαη 

εηζεγκέλε εηαηξεία λα πξνζθέξεη ζηνλ ίδην πειάηε ππεξεζίεο δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο, 

ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ππεξεζίεο ζχληαμεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εθζέζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, δελ 

επηηξέπεηαη ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ε εθηίκεζε απαηηεί ηελ εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Η απαγφξεπζε απηή αίξεηαη, φηαλ ηα ζηνηρεία απηά (αηνκηθά ή ζπγθεληξσηηθά) δελ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε εθηίκεζε δελ απαηηεί ηελ εθαξκνγή 

ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ ηελ 

πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα κείσζεο ησλ απεηιψλ θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. Σέινο, εθηίκεζε ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ ζε πειάηε ειέγρνπ γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ θαηάξηηζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πρ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο) είλαη επηηξεπηή. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θνξνινγηθήο θχζεο (πρ ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζία 

θνξνινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, θνξνινγηθέο ζπκβνπιέο, ππνζηήξημε ζε θνξνινγηθέο 
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δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θιπ) ζε πειάηε ειέγρνπ, απηή δελ ζεσξείηαη γεληθά φηη δεκηνπξγεί 

δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο. 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ θαζψο θαη 

ε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία απνηειεί βαζηθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Ωζηφζν ζηε δηεζλή πξαθηηθή είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ε 

παξνρή ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή. Η παξνρή ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνηειεί κεξηθή πξνέθηαζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα ζηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη λα θζάλεη κέρξη ηελ αλάιεςε 

νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. Η πξνζθνξά ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε πειάηε ειέγρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη’ αξρήλ, δήηεκα αλεμαξηεζίαο, εθφζνλ 

βέβαηα νη ππεξεζίεο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο δηθιίδσλ ηνπ ινγηζηηθνχ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε ή ζηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Γειαδή δελ ππάξρεη δήηεκα αλεμαξηεζίαο απφ ηελ αλάιεςε εξγαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε πειάηεο ειέγρνπ, φηαλ νη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη 

επηηξεπηή ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα κείσζεο ησλ απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. 

ρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζε πειάηε ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, απηή επηηξέπεηαη, εθφζνλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα κείσζεο ησλ 

απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηά ρακειφ επίπεδν. 

Ιβ) Ο πξνζσξηλφο δαλεηζκφο πξνζσπηθνχ απφ ην θνξέα ή δίθηπν θνξέσλ ζε πειάηε ειέγρνπ 

φηαλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηελ θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν ζχκπησζεο θξηηή θαη θξηλφκελνπ. Ο δαλεηζκφο 

απηφο είλαη επηηξεπηφο, ηδίσο ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θαη εθφζνλ ιακβάλνληαη θαηάιιεια 

κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. 

Δπηπξνζζέησο, ε πξνζθνξά λνκηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ ζπκβνιή εηδηθνχ λνκηθνχ. Η 

πξνζθνξά ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζε ειεγρφκελε επηρείξεζε ζπρλά δεκηνπξγεί δεηήκαηα 

αλεμαξηεζίαο, ηδίσο φηαλ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πνπ πξνζδνθάηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα αλεμαξηεζίαο, 

ε παξνρή  λνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 

κείσζεο ησλ ζρεηηθψλ απεηιψλ ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. 
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ειεγρφκελεο 

εηαηξείεο είλαη θαη ε επηινγή απφ ην θνξέα κειψλ ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο γηα πειάηε 

ππεξεζηψλ ειέγρνπ. Απηή  είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ ν ξφινο ηνπ θνξέα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

θαηάξηηζε ηεξαξρηθήο ιίζηαο πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πειάηε θαη 

ε ηειηθή απφθαζε αθήλεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ πειάηε. Αλ νη απεηιέο θαηά 

ηεο αλεμαξηεζίαο θξίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθέο, πξέπεη ζπλ ηνηο άιινηο λα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιειε κέηξα κείσζήο ηνπο ζε αλεθηά ρακειά επίπεδα. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ηνλίδεηαη φηη ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή 

ζπκβνπιψλ ζε πειάηε  ππεξεζηψλ ειέγρνπ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί πνηθίιεο ζνβαξφηεηαο απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο, κε αλάινγε θάζε θνξά 

αληηκεηψπηζε: 

 Η παξνρή ππεξεζηψλ πξνψζεζεο, δηάζεζεο ή αλαδνρήο κεηνρψλ ηνπ ειεγρφκελνπ 

πειάηε θαζψο θαη ε δέζκεπζε ηνπ πειάηε ζε κηα ζπλαιιαγή ή νινθιήξσζε κηαο 

ζπλαιιαγήο, δελ είλαη επηηξεπηή.  

 Άιιεο ππεξεζίεο (αλάπηπμε επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, δηεπθφιπλζε επαθήο ηνπ 

πειάηε κε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ θιπ), είλαη επηηξεπηέο, εθφζνλ ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα κείσζεο ησλ 

απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν.  

 

10. ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΠΔΛΑΣΧΝ 

 Όηαλ νη ζπλνιηθέο ακνηβέο απφ έλαλ ειεγρφκελν νξγαληζκφ αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θνξέα, ε εμάξηεζε απφ ηνλ πειάηε απηφ ( ή ηνλ φκηιν 

ζηνλ νπνίν ν πειάηεο αλήθεη) δεκηνπξγεί, αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, δήηεκα αλεμαξηεζίαο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο, φπσο 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ πειάηε( πρ 

επηηξνπή ειέγρνπ) ή κε ζεζκηθά επνπηηθά φξγαλα ηνπ επαγγέικαηνο, ιήςε κέηξσλ γηα κείσζε 

ηεο εμάξηεζεο θιπ. Πξνβιήκαηα αλεμαξηεζίαο δεκηνπξγνχληαη επίζεο φηαλ νη ακνηβέο απφ 

έλαλ πειάηε αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ εηαίξνπ πνπ 

έρεη αλαιάβεη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε. 

 Η θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ακνηβψλ απφ ηνλ πειάηε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επί καθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηδίσο φηαλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ παξακέλεη αλείζπξαθην, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 
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ζρεηηθήο έθζεζεο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Σέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε κε 

πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ πειάηε (πρ επηηξνπή ειέγρνπ). Πξέπεη 

επίζεο λα εμεηάδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε. 

Δπηπιένλ, φηαλ ε ακνηβή γηα ππεξεζίεο ειέγρνπ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ακνηβή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ειεγθηή ή ηηο πξνζθνξέο άιισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ε εηαηξεία πνπ αλέιαβε 

ηελ εξγαζία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη έρεη δηαζέζεη επαξθέο θαη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ θαη φηη έρνπλ αθνινπζεζεί φια ηα εθαξκνζηέα επαγγεικαηηθά πξφηππα εξγαζίαο. 

Απαγνξεχνληαη ακνηβέο ππφ αίξεζε γηα ειεγθηηθέο, δειαδή ακνηβέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

ηελ έθβαζε ελφο γεγνλφηνο, κηαο ζπλαιιαγήο ή ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ. 

Δληνχηνηο, είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε άιιεο βάζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ππφ αίξεζε ακνηβψλ γηα 

άιιεο ππεξεζίεο, εθηφο απφ ππεξεζίεο ειέγρνπ, εθφζνλ ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα 

κείσζεο ησλ απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. 

 

11. ΓΧΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ 

Γελ είλαη επηηξεπηή ε απνδνρή δψξσλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, εθηφο θαη αλ απηά είλαη 

θαζαξά αζήκαληεο αμίαο. 

 

12. ΑΓΧΓΗ ‘Η ΑΠΔΙΛΗ ΑΓΧΓΗ   

Όηαλ ν ειεγθηήο θαη ν πειάηεο εκπιέθνληαη ζε ππφζεζε δηθαζηηθήο αγσγήο ή φηαλ θαίλεηαη 

πηζαλφ φηη ηέηνηα δηαδηθαζία ζα ιάβεη ρψξα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε 

κείσζε ηεο απεηιήο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο. Σέηνηα κέηξα, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ππφζεζεο, είλαη ε ελεκέξσζε πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ πειάηε, ε αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο θαη ε επηζθφπεζε 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο απφ άιινλ επαγγεικαηία θιπ. Αλ ε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ δελ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ απεηιή θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν, δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαδνρή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ δηαζθάιηζεο.  

 



 
 

56 
 

5.3 ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΓΙΚΛΔΙΓΔ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΔΡΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Σν ειιεληθφ Κξάηνο απφ ηε κεξηά ηνπ, πξναζπίδεη ηελ αλεμαξηεζία κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

1. Απαγνξεύζεηο Αζπκβίβαζηα θαη Πεξηνξηζκνί 

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3148/2003
20

  

 δελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε νξθσηνχ ειεγθηή σο εξγαδφκελνπ ζηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε πνπ ειέγρζεθε απφ απηφλ ηελ πξνεγνχκελε δηεηία πξηλ ηελ πξφζιεςε 

 δελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία είλαη εξγαδφκελνο ν ειεγθηήο πνπ 

δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ΥΑΑ ή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ( ινγηζηηθέο 

ππεξεζίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

θιπ) 

2. Δπηινγή Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη Αλάζεζε Διέγρνπ 

Η επηινγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο πξνο έιεγρν επηρείξεζεο θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο. Η ειεγθηηθή  εηαηξεία κεηά απφ 

πξνζεθηηθή κειέηε απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο θαη πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξνο έιεγρν εηαηξεία θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΔΛ :  

 ην φλνκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

 ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ 

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΔΛ ηελ θάζε αλάζεζε ζε εηδηθέο κεξίδεο θαηά νξθσηφ ειεγθηή, 

εηαηξεία ή θνηλνπξαμία, ψζηε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζε θάζε νξθσηφ ειεγθηή ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εηήζηαο απαζρφιεζεο θάζε νξθσηνχ ειεγθηή 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

3. Ακνηβή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία: 

                                                           
20

 http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=99 
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 Σν αλψηαην φξην απαζρφιεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

θαζψο θαη ην κέζν ειάρηζην εληαίν σξνκίζζηφ ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ΟΔΛ 

 Η ακνηβή επί ηνπ αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην έλα δσδέθαην 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δσδεθάκελε 

ρξήζε. 

 Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην θαζνξίδεη θαη’ έηνο ηηο ειάρηζηεο ψξεο δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ 

ειέγρνπ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαηεγνξίαο νκνεηδψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη 

παξαθνινπζεί ηηο ηηκνινγνχκελεο ακνηβέο, ηηο πεξηπηψζεηο έθπησζεο ή επηζηξνθήο 

ειάρηζηεο ακνηβήο ειεγθηή. 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο θαηαζέηεη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην αλάιπζε ηνπ ρξφλνπ 

απαζρφιεζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεηάζηεθε. Η ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε γηα θάζε έιεγρν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ σξψλ 

απαζρφιεζεο ηνπ νξθσηνχ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνλ ίδην έιεγρν. 

 

4. Πιενλεθηήκαηα απνξξένληα από ηελ ρξεζηκνπνίεζε Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Οη Α.Δ. πνπ πξνζιακβάλνπλ νξθσηνχο ειεγθηέο απφ ην .Ο.Λ. απνιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 37
 
α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 226/1992 ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα:  

 Ο έιεγρνο δηαρείξηζεο Α.Δ. αλαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζε Οξθσηνχο ειεγθηέο εθφζνλ ε 

ειεγρφκελε εηαηξεία έρεη ηαθηηθφ ειεγθηή απφ ην .Ο.Λ (άξζξν 40 α έσο 40
 
ε ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920) 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθφ ή πξναηξεηηθφ έιεγρν απφ νξθσηφ, εθ 

ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ θαηαβιεζέλησλ απνδνρψλ ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο 

πξνζσπηθνχ, απαιιάζζνληαη ελ ζπλερεία απφ νπνηνδήπνηε έιεγρν απφ κέξνπο 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ Α.Δ. κπνξεί λα αξθεζηεί απνθιεηζηηθά ζην εθδηδφκελν απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, εθφζνλ ζε απηφ αλαθέξεηαη ξεηά φηη εθδίδεηαη γηα 
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θνξνινγηθνχο ιφγνπο θαη φηη θαηά ηνλ έιεγρν ειήθζεζαλ ππφςε νη δηαηάμεηο πεξί 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ην άξζξν 20 ηνπ Νφκνπ 3693/2008
21

, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ. 

«1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηνχο νληνηήησλ θαη θέξνπλ ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο φηη ελεξγνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηξφπν αλεμάξηεην. Κχξην 

θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο είλαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε 

άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

 

2. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, φηαλ κεηαμχ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή ηνπ 

δηθηχνπ ζην νπνίν αλήθεη θαη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ππάξρεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή, 

επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε, ε νπνία ζα νδεγνχζε έλαλ ελεκεξσκέλν, αληηθεηκεληθφ θαη 

ζπλεηφ ηξίην λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. ρέζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη δηαθπβεχνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία, είλαη ηδηαίηεξα ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

3. Όηαλ ε αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απεηιείηαη απφ 

θαηαζηάζεηο απηνειέγρνπ, ηδίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηφηεηαο ζπλεγφξνπ, νηθεηφηεηαο, εθθνβηζκνχ 

θαη δηαηάξαμεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξφζθνξα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηφ βαζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα απηά δελ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ζε αλεθηφ βαζκφ ηνλ θίλδπλν ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο, ν λφκηκνο ειεγθηήο 

ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρνπλ ππνρξέσζε λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ειέγρνπ.   

 

4. ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ν λφκηκνο 

ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

εάλ πθίζηαληαη ζπλζήθεο απηνειέγρνπ ή ηδίνπ ζπκθέξνληνο.   

                                                           
21

 http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=7154 



 
 

59 
 

 

5. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηελ 

ΔΛΣΔ, εθζέηνληαο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζθνξα 

κέηξα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε αλεθηφ βαζκφ, γηα ηε 

ιήςε κε δεζκεπηηθήο γλσκάηεπζεο θαη θαζνδήγεζεο επί ηνπ πξαθηένπ, δεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή 

θξίζε πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο γίλεηαη θαηά ην ζηάδην ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

6. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά, ζηα 

Φχιια Δξγαζίαο, φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε αλεθηφ βαζκφ.   

 

7. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη, εμεηδηθεχνληαη θαη 

εξκελεχνληαη:  

α) ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πξφζθνξα κέηξα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 

ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, 

β) θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη ε ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο,  

γ) θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα πξφζθνξα κέηξα ηα νπνία, εθφζνλ ιεθζνχλ θαη 

πινπνηεζνχλ, είλαη δπλαηφλ λα άξνπλ ηελ απαγφξεπζε, πνπ ηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ».  

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ηέηνηαο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ σζεί 

δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη κεκνλσκέλα θξάηε λα ζεζπίζνπλ λφκνπο γηα ηελ πξνάζπηζε 

απηήο. 
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5.4  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΚΤΡΟ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ 

ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

χκθσλα κε ην AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ε γιψζζα ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ είλαη πξννξηζκέλε λα αλαθνηλψλεη ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν, πνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ειέγρζεθαλ, ηελ θαηαλνκή ηεο επζχλεο αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ ειεγθηή 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο, ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή φζνλ 

αθνξά ζηελ ηίκηα παξνπζίαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, 

ηνπο ιφγνπο πνπ δελ εθθξάδεηαη κία ηππηθή αλεπηθχιαθηε γλψκε. Αλ νη ειεγθηέο 

δηαπηζηψζνπλ φηη νη κάλαηδεξ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ερεκχζεηά 

ηνπο γηα λα δηαζηξεβιψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή απφδνζε ηεο εηαηξείαο θαη νη 

κάλαηδεξ αξλεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ ειεγθηή, ηφηε ν ειεγθηήο  

ππνρξενχηαη λα εθδψζεη κία ηξνπνπνίεζε ή απνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ. Μία ηξνπνπνηεκέλε 

γλσκνδφηεζε ζεκαηνδνηεί φηη ππάξρεη κία αδηθαηνιφγεηε απνκάθξπλζε απφ ηα GAAP 

(General Accepted Accounting Principles), αλεπαξθήο απνθάιπςε, ή έλα πεξηνξηζκέλν πεδίν. 

Η απνπνίεζε ηεο γλψκεο δείρλεη φηη ν ειεγθηήο είηε ζηεξείηαη αλεμαξηεζίαο είηε αδπλαηεί λα 

ζπγθεληξψζεη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα δηακνξθψζεη κία γλψκε. Ο Butler θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνπλ φηη πεξίπνπ ην 18% ησλ απφςεσλ ειεγθηψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ 

θαηά ην δηάζηεκα 1994-1999 γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ ζηηο Η.Π.Α., είλαη ηξνπνπνηεκέλεο γλψκεο. Μία εηζεγκέλε εηαηξεία 

δελ κπνξεί λα δεκνζηεχζεη απνπνίεζε γλσκνδφηεζεο ρσξίο λα δηαγξαθεί. Η αθαδεκατθή 

έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε ηξνπνπνίεζε γλσκνδφηεζεο ελφο ειεγθηή επεξεάδεη ηελ αληίιεςε 

ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο, ηεθκεξηψλνληαο φηη ε ηηκή ησλ 

κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη φηη νη εηαηξεία δέρεηαη κε 

ηππνπνηεκέλε γλσκνδφηεζε απφ ηνλ ειεγθηή. Δπηπξνζζέησο, άιινη ελδηαθεξφκελνη, φπσο 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί, θνξνινγηθέο αξρέο, θξαηηθέο ππεξεζίεο, εξγαδφκελνη θαη πξνκεζεπηέο, 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζε κηα αγνξά κεηνρψλ 

πνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. 

Η ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο ππφινηπεο 

ζπκθσλίεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ν έλαο ζπκβαιιφκελνο  πξνζιακβάλεη  

έλαλ εηδηθφ γηα λα παξέρεη κία ππεξεζία. Η ζπκθσλία παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 
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κνλαδηθή δηφηη ν ειεγθηήο πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη απφ ηελ εηαηξεία ηελ νπνία αμηνινγεί 

θαη γηα ηελ νπνία δεκνζηεχεη ηελ γλσκνδφηεζή ηνπ. ην παξειζφλ, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε 

αλψηαηε δηνίθεζε δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ ακνηβή ηνπ ειεγθηή θαη πξνζιάκβαλε ηνλ ειεγθηή ( 

έπεηηα, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ λφκνπ Sarbanes – Oxley, θάζε εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 

εηαηξεία έρεη επηηξνπή ειέγρνπ πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειεγθηή 

θαη ηεο ακνηβήο ηνπ). Βέβαηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε αλψηαηε δηνίθεζε είλαη ε ηειηθή 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ν 

ειεγθηήο δεκνζηεχεη ηελ γλσκνδφηεζή ηνπ. Δπνκέλσο είλαη πξνθαλέο φηη ε ζπκθσλία ειέγρνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξνηκία ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ην ζθπιί δελ δαγθψλεη ην ρέξη πνπ ην ηαΐδεη» 

θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή είλαη κηα πξφθιεζε. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αλακθηζβήηεηε ε αληηθεηκεληθή εθαξκνγή ησλ Γεληθά Απνδεθηψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (GAAP), θάζε παξαβίαζε ησλ Πξνηχπσλ απηψλ απνηειεί δφιηα 

αλαθνξά θαζψο θαη απάηε θαηά ηνλ έιεγρν αλ απηή δελ αλαθεξζεί απφ ηνλ ειεγθηή. Οη Magee 

θαη Tseng (1990) δηαηείλνληαη φηη νη ζεκαληηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αλεμαξηεζίαο 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο θξίζεο παξά ηηο ξπζκίζεηο νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα παξαβηάδνληαη. Απφ απηήλ ηελ άπνςε πξνθχπηεη φηη νη δηνηθνχληεο κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ κεξνιεπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρσξίο λα δηαπξάηηνπλ εθζέζεηο 

απάηεο θαη νη ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαηά ηελ απφθαζή ηνπο γηα ην θαηά πφζν 

ε δηνίθεζε εθκεηαιιεχηεθε ηελ ερεκχζεηά ηνπο, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη θαη απφ ηα GAAP, γηα 

ηελ παξαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηεο. 

Τπάξρνπλ επαγγεικαηηθά πξφηππα εζηθήο, θαζψο θαη λνκηθνί θίλδπλνη πνπ παξέρνπλ θίλεηξα 

ζηνπο ειεγθηέο λα ππεξεηνχλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ φληαο αληηθεηκεληθνί θαη ελεξγψληαο κε 

αθεξαηφηεηα. Ωζηφζν, ην θίλεηξν γηα ηελ παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηελ κε 

δηαηχπσζε έλζηαζεο, πεγάδεη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ψζηε 

λα δηαηεξήζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο δεζκφ κε απηνχο. Καηά ηνλ De Angelo (1981), φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην νηθνλνκηθφ δέζηκν ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πειάηε ηνπ, ηφζν ην θίλεηξν γηα 

παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ απμάλεηαη. 
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5.5 Η ΠΑΡΟΥΗ ΜΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΙ Η 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην δήηεκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο, ην νπνίν είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλεμαξηεζία. Έλαο ινγηζηήο γίλεηαη 

νξθσηφο ειεγθηήο γηα λα ελαζρνιεζεί κε ππεξεζίεο επηβεβαίσζεο, ήηνη λα δηελεξγήζεη 

ειέγρνπο. Μφλν έλαο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο κε άδεηα κπνξεί λα ππνγξάςεη κία έθζεζε 

ειέγρνπ. Σν λα είλαη θάπνηνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ παξνρή 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ αλ θαη έλαο πξνπαξαζθεπαζηήο θφξσλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ειεγθηή, 

δελ ρξεηάδεηαη λα θαηέρεη άδεηα γηα λα αζθήζεη ειεγθηηθή ινγηζηηθή. Καζψο ε δήηεζε γηα 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο απμήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηεχξπλαλ 

ηελ έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ (εηαηξηθφο θαη αηνκηθφο ζρεδηαζκφο,  αλάζεζε 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπκβνπιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε 

αλαινγία ησλ εηζνδεκάησλ ησλ κεγάισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξνρή 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απμήζεθε απφ 12% ζε 32% (Public Oversight Board 2000), 

ππνδειψλνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο δεζκφο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο 

εληζρχζεθε θαηά απηήλ ηελ πεξίνδν, θαζψο νη ειεγθηέο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Η αλεζπρία σζηφζν φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ειεγθηψλ, ππνθξχπηεηαη ζηηο θεθαιαηαγνξέο απφ ην 1957, φηαλ επηζεκάλζεθε ζηελ εηήζηα 

αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φηη ην εχξνο ππεξεζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ 

απείιεζε δπλεηηθά ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ειεγθηψλ. Σα 

πξνεγνχκελα 40 ρξφληα πνιπάξηζκεο επηηξνπέο, ζπκβνχιηα θαη επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί 

κειέηεζαλ θαη ζρνιίαζαλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1967 νη Mautz θαη Sharaf δεκνζίεπζαλ κία 

κειέηε ζηελ νπνία ηζρπξίζηεθαλ φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (θνξνινγηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ) έβιαπηε ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. 

Σν πξψην θχκα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο  ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ παξερφκελσλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ μεθίλεζε ην 1978 φηαλ δεκνζηεχζεθαλ 

ζηηο Η.Π.Α. πιεξνθνξίεο ακνηβψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο. Σν 1978, ε επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο απαίηεζε απφ ηηο 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο λα απνθαιχπηνπλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο 
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αλαθνξέο ηελ ακνηβή πνπ θαηέβαιαλ ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο γηα παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο ακνηβήο απηψλ, θαη θαηά πφζν ε επηηξνπή ειέγρνπ ή ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ππεξεζίεο θαη ζπλππνιφγηζε ηελ πηζαλή επηξξνή ζηελ 

αλεμαξηεζία . 

Ο Beck θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1988 δηεξεχλεζαλ ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο εμεηάδνληαο 

ηελ δηαλνκή ζεηείαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο εθηεινχληαη 

επαλαιακβαλφκελεο ζε αληηπαξάζεζε κε κε επαλαιακβαλφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε ειεγθηηθή ζεηεία γηα εηαηξείεο κε πςειέο επαλαιακβαλφκελεο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη κεγαιχηεξε θαηά κέζν φξν θαη κε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε απφ ηελ 

ειεγθηηθή ζεηεία εηαηξεηψλ κε ρακειφ επίπεδν επαλαιακβαλφκελσλ κε ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ φλησο απμάλεη ηνλ νηθνλνκηθφ δεζκφ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ. Άιιεο έξεπλεο 

φπσο ησλ Palmorse
22

 ην 1986 θαη ηνπ Simunic
23

 ην 1984, ππνδειψλνπλ φηη ε ζπγρσλεπκέλε 

παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απμάλεη ηηο νηθνλνκηθέο ακνηβέο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο λα πξνζαξκφδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο 

(π.ρ. παξαίηεζε πξνζαξκνγψλ ειέγρνπ) γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ. Αληίζεηα, ην πφξηζκα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Davis
24

 θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ην 1993, ήηαλ φηη νη εηαηξείεο πνπ δέρνληαη 

κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πιεξψλνπλ πςειφηεξε ακνηβή ειέγρνπ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δελ 

δέρνληαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο ειεγθηέο ηνπο. Όκσο αλαθέξεη επηπιένλ φηη νη 

πςειφηεξεο ακνηβέο ζρεηίδνληαη κε αλαινγηθά κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαηά ηελ ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία, δειψλνληαο φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ειεγρφκελεο 

εηαηξείεο, δελ θαηαιήγεη ζε πξνζαξκνγή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ειεγθηψλ. 

Οη Parkash θαη Venable
25

 ην 1993 θαη ν Firth
26

 ην 1997 κειέηεζαλ ηα θίλεηξα ησλ εηαηξεηψλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, 

απηνχ ηνπ είδνπο ε έξεπλα ππνζέηεη φηη νη εηαηξείεο κε κεγαιχηεξα ζρεηηθά έμνδα 

αληηπξνζψπεπζεο εμαηηίαο αζχκκεηξσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ κε εληνιή ηεο 

                                                           
22 Zoe-Vonna Palmorse. 1986. The Effect of Nonaudit Services on the Pricing of Audit Services: 

Further Evidence. Journal of Accounting ResearchVol. 24 No. 2 Autumn 1986Printed in U.S.A. ζει. 405-406. 
23 Dana Simunic. 1984. Auditing, Consulting, and Auditor Independence. Journal of Accounting Research.Vol. 22 

No. 2 Autumn 1984 Printed in U.S. ζει. 699-700. 
24

 Larry R. Davis, David N. Ricchiutte, Greg Trompeter. 1993. Auddit Effort, Audit Fees, and the Provision of 

Nonaudit Services to Audit Clients. The A ccounting Review Vol. 68 No 1, ζει. 136. 
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Services. The Accounting Review Vol. 68 No 1, ζει. 113-114 
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δηαρείξηζεο ηδηνθηεζίαο, ζπγθέληξσζε επελδχζεσλ θαη αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θεθαιαίσλ, 

έρνπλ θίλεηξα λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη λα βειηηψζνπλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ηνπο. Οη Parkash θαη Venable αλέθεξαλ φηη ηα έμνδα 

αληηπξνζψπεπζεο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

αιιά δελ εμεγνχλ ηηο κε επαλαιακβαλφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Ο Firth, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ακνηβέο ειεγθηψλ απφ εηαηξείεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 

επίζεο δηαπίζησζε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ βξεηαληθψλ 

εηαηξεηψλ, ησλ κεγαινκεηφρσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ απειπηζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο ζηηο βξεηαληθέο εηαηξείεο. Ωζηφζν, 

ζε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ζηε Μεγ. Βξεηαλία, πνπ δηεμήγαγαλ νη Hussey θαη Lan
27

, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ην 2001, θάλεθε ε επαηζζεζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηεπζπληψλ ησλ εηαηξεηψλ ηεο Αγγιίαο ζε εζηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο  

ησλ εηαηξεηψλ απηήο ηεο ρψξαο, δελ ζθνπεχνπλ πάληα εζθεκκέλα λα ππνζθάπηνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη λα επεξεάδνπλ αλάξκνζηα ηνλ ξφιν ησλ ειεγθηψλ. Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη φζεο ειεγρφκελεο εηαηξείεο ρηίδνπλ θαιέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνπο ειεγθηέο είλαη ελήκεξεο ησλ αληηιήςεσλ πνπ ελδερνκέλσο λα αλαθχπηνπλ 

ζην κπαιφ ηξίησλ θαη γηα απηφ ην ιφγν, είλαη πην πηζαλφ λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή 

κεραληζκψλ πνπ θαζηζηά ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο πην θαλεξή.  

Σν δεχηεξν θχκα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο πνπ δηεξεπλά θαηά πφζν ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή ζρνιίαζε ην 2001 πφηε 

νη ακνηβέο γηα ειεγθηηθέο θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο έγηλαλ δηαζέζηκεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ απαίηεζε απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο λα 

θνηλνπνηήζνπλ ζηηο εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηνπο ηηο ακνηβέο πνπ πιήξσζαλ ζηνπο ειεγθηέο. Ο 

Frankel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ην 2002, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ακνηβψλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ θαη δχν κέηξσλ πξνθαηεηιεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ (ηα δηαθξηηηθά 

δεδνπιεπκέλα ησλ εηαηξεηψλ  θαη ηελ πηζαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ λα ζεκεηψζνπλ θέξδε 

αλαθνξάο) γηα λα ζπληάμνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. Θεσξνχλ φηη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φηη νη εηαηξείεο πνπ πιεξψλνπλ πςειέο ακνηβέο 

γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή ακνηβή ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαβίαζε 
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ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο αλαθνξψλ θαη επνκέλσο ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ πξνζαξκφδεηαη 

φηαλ νη πειάηεο ηνπο αγνξάδνπλ κεγάιε αλαινγία κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο. 

Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ashbaugh θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003) ππνδεηθλχνπλ φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Frankel θαη ησλ  ζπλεξγαηψλ ηνπ είλαη επαίζζεηα ζε επηινγέο ζρεδηαζκνχ 

έξεπλαο θαη δελ βξήθαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη 

ειεγθηέο παξαβηάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο ηνπο αγνξάζεη απφ 

απηνχο ζρεηηθά πεξηζζφηεξεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Σα επξήκαηα ηνπ  Ashbaugh θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ζηνηρεία ησλ Chung θαη Kallapur (2003) πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ κε θαλνληθψλ εζφδσλ θαη 

ηνλ ιφγν ησλ ακνηβψλ πειαηψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ ειέγρνπ.  

Έλα άιιν είδνο έξεπλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη απηφ πνπ εμεηάδεη 

ηελ επηξξνή ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ νη ειεγρφκελνη πειάηεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ψζηε λα βαζίδνπλ 

ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηηο εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Μηα ηέηνηα έξεπλα δηελήξγεζαλ 

θαη νη Felix, Gramling θαη Maletta (2005)
28

. Σα επξήκαηά ηνπο απνθαιχπηνπλ φηη φηαλ δελ 

παξέρνληαη ζεκαληηθέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο, ε πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ψζηε λα 

δηεμάγεη ηελ απφθαζή ηνπ. Ωζηφζν, φηαλ ν ειεγθηήο παξέρεη ζεκαληηθέο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε ηνπ, ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεγθηή δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ειεγθηή γηα 

ηελ έθβαζε ηνπ πνξίζκαηφο ηνπ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ, φηαλ παξέρνληαη 

ζεκαληηθέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ε πίεζε ησλ πειαηψλ πξνο ηνπο νξθσηνχο απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Γηα απηφ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

θαίλνληαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα ελδηαθέξνληαη 

ιηγφηεξν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ζπλεξγαζία κε απηφλ, φηαλ νη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο (ζηνπο νπνίνπο επίζεο παξέρνπλ θαη 

ζεκαληηθέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο), βαζίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.     

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, δελ ππάξρνπλ πνιιά ηθαλά απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη  ε παξνρή ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 
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αλεμαξηεζία. Οθείινπκε σζηφζν λα ζεκεηψζνπκε φηη απηέο νη έξεπλεο δελ πεξηιακβάλνπλ 

επαξθή εκπεηξηθή έξεπλα. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαηξέμνπκε ζηελ έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Οη ειεγθηέο νθείινπλ λα είλαη αλεμάξηεηνη αιιά θαη λα θαίλνληαη φηη είλαη. Οη 

ελ ιφγσ έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, π.ρ. παξέρνπλ θάπνηα 

ζηνηρεία παξαβίαζεο απηήο. ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη 

άιινη κέηνρνη, έρνπλ αληηιεθζεί φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο 

απεηιεί ηελ αλεμαξηεζία απηψλ, ε  παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ βιάπηεη ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ ειεγθηψλ θαη ζην θαίλεζζαη. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

πλνςίδνληαο, ππάξρεη πξνζπάζεηα ππεξάζπηζεο ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ειεγθηψλ κέζσ ξπζκίζεσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ 

ειεγθηηθψλ ηλζηηηνχησλ. Ωζηφζν, ε εζηθή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γεληθά θαη ε αλεμαξηεζία 

θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα απηψλ εηδηθά πιήηηεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

πειαηεηαθέο ηνπο ζρέζεηο ζε άξηζην επίπεδν θαη επίζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Δμάιινπ, έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξείεο απφ ηε κεξηά 

ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο.    

Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα εμάγεη απφ ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη φηη ε ζπζζψξεπζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη ε 

παξάβιεςε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νδεγεί ζηε ζπκκφξθσζε κε 

κηα λννηξνπία θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ εζηθψο θπβεξλψκελεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε 

ζπιινγή πινχηνπ είλαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο, ην κνλαδηθφ φξην ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ν λφκνο θαη ζπαηαιηέηαη ελέξγεηα γηα ηελ εχξεζε ΄΄ηξππψλ΄΄ ηνπ λφκνπ ψζηε λα επηηξαπεί 

ε ζπζζψξεπζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ ρξεκάησλ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζε λννηξνπία 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Με απνχζα ηελ 

αίζζεζε εζηθήο επζχλεο, ην κνλαδηθφ εκπφδην απέλαληη ζηνλ ζπζζσξεπηή πινχηνπ είλαη νη 

θπξψζεηο ηνπ λφκνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δηεθζαξκέλνο ειεγθηήο ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη φξην 

ζην ηη είλαη επηηξεπηφ εθηφο απφ ηνλ λφκν. 

Σν λα είλαη έλαο ειεγθηήο ινγηζηήο απιά θάηνρνο πιηθνχ πινχηνπ ζπλεπάγεηαη φηη μερλά ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπ επζχλε πνπ πξνζηάδεηαη απφ ηνλ ζθνπφ ηνπ. Όηαλ ν ππέξνγθνο πινχηνο 

άξρηζε λα ηνλ θαζνδεγεί, ν Πξσηαγφξαο μέραζε φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε δηδαζθαιία. Οκνίσο, 

φηαλ ε επηδίσμε πινχηνπ, νη πξνκήζεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα είλαη ν θχξηνο ζθνπφο κηαο 

ινγηζηηθήο εηαηξείαο, απηή ε εηαηξεία ιεζκνλεί ηηο επζχλεο ηεο θαη ηελ απνζηνιή ηεο θαη 

πξνζπαζεί απιά θαη κφλν λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο θαη άξα λα παξακεξίζεη ηελ εζηθή 

θαη ηηο αμίεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Όηαλ ε ζπζζψξεπζε πινχηνπ είλαη ν κνλαδηθφο 

νδεγφο αθνινπζεί αλαπφθεπθηα ε έιιεηςε εζηθήο επζχλεο. 

Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα λα απνδεηρζεί φηη ζην βαζκφ πνπ ε 

ζπγθαηαβαηηθφηεηα ή δηάζεζε ηνπ ζπζζσξεπηή πινχηνπ δηεηζδχεη ή δηαπεξλά έλα άηνκν ή 

εηαηξεία, ην άηνκφ απηφ ή ε εηαηξεία δηαθζείξεηαη, δηφηη ζην βαζκφ απηφ ράλεη ηελ ΄΄ςπρή΄΄ 
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ηνπ, ηνλ εμεπγεληζκέλν ζθνπφ ηνπ. Η εζηθή απαηηεί λα έρνπκε θαηά λνπ ηνλ επγελή ζθνπφ 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζηνπο άιινπο. Οη δηνηθνχληεο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί κε ηηο 

επζχλεο ηνπο πξνο ηξίηνπο κε ην λα θάλνπλ επηθεξδψο ρξήζηκα πξντφληα. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα 

ζπκνχληαη λα είλαη ζπκκνξθσκέλνη κε ηηο επζχλεο ηνπο απέλαληη ζην θνηλφ θαιφ κε ην λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ ψζηε νη ρξήζηεο απηψλ λα έρνπλ ηελ πιήξε θαη αθξηβή εηθφλα ηνπο. 

Δπίζεο, φζνη αζρνινχληαη κε ηηο ππνζέζεηο κηαο εηαηξείαο πξέπεη λα πξνζπαζνχλ γηα λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε επζχλε έρνπλ απέλαληη ζηνλ θφζκν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Η επηδίσμε ηέηνησλ έληηκσλ ζηφρσλ θάλεη ηε δσή άμηα λα ηε δήζεη θαλείο.   

Οη θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν έθαλαλ αμηφινγεο πξνζπάζεηεο λα ακβιχλνπλ ή θαη λα 

εμαιείςνπλ ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο εζηθήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ηνπο, κέζσ ηεο ζέζπηζε λφκσλ φπσο ησλ Sarbanes – Oxley ζηηο 

Η.Π.Α. Με άιια ιφγηα, ν λφκνο Sarbanes – Oxley θαη φκνηνη απηνχ, είλαη ε θξαηηθή αληίδξαζε 

ζηα εηαηξηθά ινγηζηηθά ζθάλδαια θαη ηελ ηεξάζηηα απνηπρία ησλ ειεγθηψλ λα επηηειέζνπλ 

απξφζθνπηα ην έξγν ηνπο. Όκσο, πψο ζα κπνξνχζε κηα επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη ηνπο 

ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ νδεγήζνπλ ζε απνηπρία φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Enron; Σν κήλπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ λφκν Sarbanes – Oxley είλαη μεθάζαξν. Σν 

πλεχκα ηνπ λφκνπ πξέπεη λα μεπεξλά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Γη απηφ ην ιφγν πξέπεη λα δνζεί 

έκθαζε ζηε γλήζηα εθκάζεζε, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα επαξθνχο επαλάιεςεο. Η 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη εηιηθξίλεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ζηελ ηδενινγία ησλ 

θνηηεηψλ ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ εζηθή δενληνινγία κέζα ηνπο. Γελ 

ρξεηάδνληαη πνιχπινθέο έξεπλεο γηα λα απνδεηρηεί απηφ. Γελ ρξεηάδεηαη επίζεο λα θνηηάμεη ν 

θνηηεηήο παξαπέξα απφ ην βαζηθφ ινγηζηηθφ κνληέιν, ήηνη ηνλ ηζνινγηζκφ. Αθνχ 

νξηζηηθνπνηεζεί, ν ηζνινγηζκφο είλαη ην κνλαδηθφ πξαγκαηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν, ε αξρή θαη ην ηέινο. 

Γηα λα πεηζαξρνχλ ζηνπο εζηθνχο θαλφλεο ηεο ινγηζηηθήο θξίζεο, νη θνηηεηέο ινγηζηηθήο δελ 

πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ κία ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία λα ππαθνχνπλ ππεξβνιηθά ζηνπο 

θαλφλεο θαη ζηηο ξπζκίζεηο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο γηα ρξήζηκεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ν θνηηεηήο πξέπεη 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα αληηκεησπίζεη δχζθνιεο απνθάζεηο πξηλ ηηο ζπλαληήζεη 

πξαγκαηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπο σο επαγγεικαηίαο. Γηα λα είλαη αξθεηά 

πεηζαξρεκέλνη ψζηε λα ΄΄ζηέθνληαη γεξά ζηα πφδηα ηνπο΄΄ σο επαγγεικαηίεο, πξέπεη λα 

θαηαιάβνπλ γηαηί πξέπεη λα ΄΄ζηέθνληαη ζηα πφδηα ηνπο ΄΄.  Οη θαζεγεηέο πξνζθέξνπλ θαθέο 
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ππεξεζίεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπο αλ ην παξαπάλσ εξψηεκα δελ επηιπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιέμεψλ ηνπο. Πξέπεη μεθάζαξα λα ζηρηεί ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο φηη ππνθχπηνληαο ζε 

εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη δηαζθαιίδνληαο ςεπδψο ηελ εηιηθξίλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη απειεπζέξσζε ελφο αμεπέξαζηνπ θφζηνπο πξνο ηα κέιε ηε 

θνηλσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξε ζέζε απφ ηνπο δηνηθνχληεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ επάγγεικα θαηαηάζζνληαη πξψηα ζε απηά πνπ αζθνχληαη κε επγελή 

ζθνπφ θαη νη εθπαηδεπηέο έρνπλ ην πξνλφκην λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηνλ επγελή ζθνπφ απηφ 

ζηελ επφκελε γεληά ησλ αλεξρφκελσλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.        
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