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ΔΙΑΓΩΓΗ

Βαζηθή απνζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπλερήο πξνζζήθε αμίαο ζηελ
επηρείξεζε θαη ζηνπο επελδπηέο κεηφρνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην
πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ έληνλνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί. Ζ επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο ινηπφλ,
είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο θαη ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηφζν ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ φζν θαη ησλ θηλδχλσλ. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη
ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή απφ πνηέ ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε
πιαηζίσλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ηεο
αμίαο ηεο επηρείξεζεο, ε βησζηκφηεηά ηεο θαη ε αμηνπηζηία ηεο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο.
Αλακθηζβήηεηα, φζν ε αλάγθε γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή, ε Διεγθηηθή
δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην
επίπεδν. Ωο βαζηθφο ζθνπφο ηεο Διεγθηηθήο θαζνξίδεηαη ν έιεγρνο ησλ πξνο δεκνζίεπζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ
επηβίσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο.
Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη αλαγθαία κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή, ε
νπνία ζα δηαζθαιίζεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, θαη απηφλ ηνλ ξφιν έρνπλ ηα ειεγθηηθά
πξφηππα θαη αξρέο. 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 ειέγρνπ
θαη ησλ κειψλ ηνπ πνπ εληείλεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηηο
εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ.
χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη εθηφο ησλ ειεγθηηθψλ πξφηππσλ
θαη αξρψλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Διεγθηηθή επηζηήκε θαηέρεη θαη ε εζηθή θαη δενληνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ, θπξίσο ησλ νξθσηψλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο σο
εμσηεξηθνί ειεγθηέο, δειαδή σο ειεγθηέο αλεμάξηεηνη απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε.
ια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ε λνκηθή επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππνγξαθή ησλ
εθζέζεσλ ειέγρνπ, αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

1.1 Οπιζμόρ Σηρ Δλεγκηικήρ
Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο Λνγηζηηθήο. Αζρνιείηαη κε
ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Οη
έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ
δηαβεβαηψζεσλ ηξίησλ. Οη ηζρπξηζκνί απηνί αθνξνχλ θαηά θαλφλα νηθνλνκηθά δεηήκαηα.
Ζ Διεγθηηθή, σο επηζηεκνληθφο θιάδνο παξάγεη θαηλνχξγηα γλψζε κέζα απφ ηε
δηεμαγσγή νξζνινγηθήο θαη κεζνδηθήο έξεπλαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ έγθπξε παξνπζίαζε
ησλ λέσλ γλψζεσλ. Ζ ζχγρξνλε Διεγθηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πην βαζηθέο
επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπσο ηελ Οηθνλνκηθή, ηαηηζηηθή, Ννκηθή
θαη Πιεξνθνξηθή. Απφ ηηο επηζηήκεο απηέο, ε Διεγθηηθή αληιεί ηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία
γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή επίιπζε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ππνθείκελν θαη ην
αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ θαη ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία.
Ζ ειεγθηηθή είλαη επίζεο ηερληθή. Αμηνπνηεί ηελ θαηλνχξγηα γλψζε πνπ παξάγεη ν
επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη πξαθηηθέο αλάγθεο ειέγρνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα, γηα λα θαζνξίζεη πξφηππα θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην
θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ζ ηερληθή αλαδεηά ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (π.ρ. εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη
ζην κέζν (π.ρ. ειεγθηηθή δηαδηθαζία) πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. (A.
Παπάο, 2005)
Γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα νξηνζέηεζε ηεο Διεγθηηθήο πξέπεη λα είλαη απιή αιιά
ηαπηφρξνλα θαη αξθεηά πεξηεθηηθή έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε ησλ
νπζηαζηηθψλ ηεο ελλνηνινγηθψλ ζηνηρείσλ.
Ο θαζεγεηήο Μ. Σζηκαξάο (1956) νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο „„ην ζχλνιν ησλ αξρψλ,
θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ δηα ησλ νπνίσλ, απνξξενπζψλ απφ βαζείαλ γλψζηλ ηεο νηθνλνκηθήο
ησλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Δπηρεηξήζεσλ), ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γηθαίνπ (Δκπνξηθνχ,
Αζηηθνχ, Φνξνινγηθνχ) δηελεξγείηαη ε εμέιεγμηο εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, πξνο δηαπίζησζηλ πξάμεσλ ή
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παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγήλ αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ πξνο νηθνλνκηθήλ
ηηλά δηαρείξηζηλ‟‟.
Ο Mattingly (1963) έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο θαη έλαο εθ ησλ πξψησλ
ζπκβνχισλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο ρψξαο καο θαζνξίδεη σο αληηθείκελν ηεο
Διεγθηηθήο ηνλ έιεγρν, δειαδή ηελ „„εμέηαζε ησλ βηβιίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδνο, ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ αιήζεηα, αθξίβεηα, θαη λνκηκφηεηα
ησλ ελ απηνίο εγγξάθσλ, ε δήηεζηο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα
δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, παζψλ ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ δηεμαγφκελσλ εηο ηνηαχηελ
έθηαζηλ ψζηε λα πεηζζεί ν ειεγθηήο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη αιήζεηαο ησλ σο άλσ βηβιίσλ
θαη ησλ βάζεη ηνχησλ ζπληαρζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ‟‟.
Ζ Διεγθηηθή απνηειεί φκσο έλα δπλακηθά εμειηζζφκελν θιάδν θαη ε νξηνζέηεζε
ηεο είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη κε βάζε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Διεγθηηθήο Θεσξίαο παξά κε
βάζε ηηο αληηιήςεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ καθξνρξφληα
πξαθηηθή ησλ Διέγρσλ.
Ζ Ακεξηθάληθε Έλσζε Λνγηζηηθήο ην 1972 νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο „„κηα
ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ κε ζθνπφ
ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ελδηαθεξφκελνπο
ρξήζηεο‟‟.
Μηα φκσο πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθή, ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ζχγρξνλεο
ειεγθηηθήο, απφ απφςεσο ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, κπνξεί λα δηαηππσζεί σο
εμήο: Διεγθηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο 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 εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα‟‟. (X. Καδαληδήο, 2006)

1.2 Ιζηοπία Σηρ Δλεγκηικήρ
Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ρξεκάησλ θαίλεηαη φηη νδήγεζαλ ζηελ αξρηθή
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ζεζκνζέηεζε ηνπ Διέγρνπ. Ζ Διεγθηηθή σο πξαθηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο αξραίνπο
πνιηηηζκνχο. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα έρεη εληνπίζεη ζηνηρεία φηη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ ήηαλ
ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηε Βαβπιψλα, ζηελ Κίλα, ζηελ Αίγππην, ζηελ αξραία Διιάδα αιιά
θαη ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία.

1.2.1 Απσαία Υπόνια
Σα πξψηα ίρλε γηα ηελ χπαξμε ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ βξίζθνληαη ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο.
ηνπο Νηλεπτηεο ηεο Βαβπιψλαο γχξσ ζηα 3.000 π. Υ., ππήξραλ εκπνξηθνί λφκνη θαη
ινγηζηηθέο εθζέζεηο. Σφηε «γξακκαηέαο» πνπ ζεκείσλε πάλσ ζε πιάθεο ηηο κεγάιεο
ζπλαιιαγέο θαη ηηο λνκηκνπνηνχζε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, ήηαλ ν «πξαγκαηνγλψκσλινγηζηήο» δειαδή είρε ηνλ ξφιν ηνπ ζεκεξηλνχ «Οξθσηνχ Λνγηζηή».
ηελ αξραία Αίγππην, φπνπ νη ζπγθνκηδέο ήηαλ ε θπξηφηεξε θνξνινγεηέα χιε γηα
ηνπο Φαξαψ, ην κέγα πξφβιεκα ηνπο ήηαλ ν έιεγρνο ησλ ζπγθνκηδψλ, ην θξάηνο
δεκηνχξγεζε ηνπο «Δπηζηάηεο» γηα ηα ζηηεξά. Απηνί νη ειεγθηέο ήηαλ ιεηηνπξγνί πνπ
έθηαλαλ ζηα πςειφηεξα αμηψκαηα ηνπ θξάηνπο. Δθπαηδεχνληαλ ζηνπο λανχο, θαηέγξαθαλ
ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ζηηεξψλ πνπ επηζήκαηλαλ δηάθνξνη θήξπθεο θαη
απνιάβαηλαλ κεγάιεο ηηκέο απφ ηνπο Φαξαψ.
ηελ αξραία Αζήλα, πξηλ απφ ην 300 π.ρ. είρε δεκηνπξγεζεί ην ζπλέδξην ησλ
«Λνγηζηψλ» σο ζεζκφο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο. Αθφκα ππήξραλ
νη «Δχζπλνη», νη νπνίνη καδί κε ηνπο «Λνγηζηέο» έιεγραλ ηνπο ινγαξηαζκνχο δηαρεηξίζεσο
ησλ αξρφλησλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. ηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα
ζπλαληάκε ηνπο «Δμεηαζηάο», ηνπο «πλπγφξνπο», ηνπο «Γνθηκαζηεξίνπο», ηνπο
«Αξρεζθφπνπο», ηνπο «Καηφπηνπο» θαη ηνπο «Απνιφγνπο» νη νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη
κε δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο.
ηελ αξραία Ρψκε ηελ επνρή ησλ απηνθξαηφξσλ, ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ αλαηέζεθε δηαδνρηθά ζηνπο «Τπάηνπο», ηνπο «Κήλζνξαο» ή «Σηκεηάο» θαη
ηνπο «Σακίαο». Απηνί νη ειεγθηέο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ βαζηιηά ή εγεκφλα θαη ην βαζηθφ
ηνπο έξγν ήηαλ ε ζπιινγή θφξσλ ελψ δεπηεξεπφλησο εμέηαδαλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ
επαξρηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη επέβιεπαλ ην δεκφζην ζεζαπξφ, ζηε ζπλέρεηα δε,
ππφβαιαλ ην ζχλνιν ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε χγθιεην γηα έγθξηζε. Μάιηζηα, ην φλνκα ηεο
Διεγθηηθήο ζηα αγγιηθά, auditing, έξρεηαη απφ απηή ηελ πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ε ιέμε
auditing πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα «audire» πνπ ζεκαίλεη «αθνχσ», θαζψο νη
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ειεγθηέο ηνπ απηνθξάηνξα «άθνπγαλ» ηνπο θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη ππέβαιαλ
πξνθνξηθά ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεη ηελ επνρή εθείλε.

1.2.2 Μεζαίωναρ
Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπ φξνπ «Αuditor» (ειεγθηήο) αλάγεηαη ζην 1285 επί Δδνπάξδνπ ηνπ
A΄. ινη νη ππεξέηεο ηνπ βαζηιηά, ζαιακεπφινη, δηνηθεηέο, ηακίεο, θαη νη ππφινηπνη
εηζπξάθηνξεο έπξεπε λα θξαηνχλ θαλνληθνχο ινγαξηαζκνχο, φζνη δε απφ απηνχο θαηά ηελ
καξηπξία ησλ «Αuditors» γίλνληαλ θαηαρξαζηέο νδεγνχληαλ ζηελ πην θνληηλή θπιαθή ηνπ
βαζηιείνπ.
Σν 1298 ζην Λνλδίλν, ν Γήκαξρνο θαη νη θαβίλνη (Γεκνηηθνί άξρνληεο),
νλνκάζηεθαλ επίζεκα «Αuditors». Αξγφηεξα, πεξίπνπ ην 1310 δηνξίδνληαλ γηα ην ζθνπφ
απηφ έμη πξφζσπα πνπ εθιέγνληαλ απφ ην Γήκν. Ζ δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή κέζνδνο
εκθαλίδεηαη γηα κεξηθνχο ζπγγξαθείο ην 1340. Σα πξψηα πάλησο ζηνηρεία γηα πιήξε
δηπινγξαθηθή κέζνδν (ειεγρφκελε δειαδή ινγηζηηθά, κε ζπκθσλίεο) είλαη ηα βηβιία ησλ
αδειθψλ Soranto ηεο Γέλνβαο (ην 1406). Μεηά αθνινπζεί (ην 1494) ε γλσζηή πξψηε
πξαγκαηεία γηα ηε Λνγηζηηθή, ηνπ Lucas Pacioli απφ ηελ Σνζθάλε.
Ζ πξψηε Έλσζε Δπαγγεικαηηθψλ Διεγθηψλ δεκηνπξγήζεθε ην 1581 ζηε Βελεηία κε
ηνλ ηίηιν «Coliegio dei Raxonati ». Ήηαλ θξαηηθφο ζεζκφο πνπ απφθηεζε γξήγνξα κεγάιε
επηξξνή θαη ξχζκηζε κε πνιχ απζηεξφ ηξφπν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ. Παξφκνηνη
ζεζκνί ηδξχζεθαλ ζην Μηιάλν θαη ηε Μπνιφληα (Academia dei Regionieri ην 1658). Πνιχ
αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηέηνηεο ελψζεηο ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΠΑ.
ηε Γαιιία, ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα (επί Colbert) ππήξρε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ
Παξηζηνχ έλαο ειεγθηήο κε θαζήθνλ ηελ επαιήζεπζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ
ππνινγηζκψλ. Γηα πνιιά ρξφληα, ηε δνπιεηά απηή ηελ είρε αλαιάβεη ν αξηζκεηηθνιφγνο
Bertrand – Fancois Bareme (1640 – 1703) πνπ έγξαςε θαη ην έξγν ζρεηηθά κε ηε
δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή κέζνδν.
Ωζηφζν, ε Διεγθηηθή άξρηζε λα γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε θαη λα απνθηά πνιιά
απφ ηα ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ζηε Μ.
Βξεηαλία, ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο. Σν
ειεγθηηθφ επάγγεικα, φπσο ην γλσξίδνπκε ζήκεξα, αλαπηχρζεθαλ ζηε Μ. Βξεηαλία, ε
νπνία αλαγλψξηζε πνιχ λσξίηεξα απφ ηα άιια θξάηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ βηνκεραλίαο θαη δηεζλνχο
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εκπνξίνπ. Ο εηαηξηθφο λφκνο ηνπ 1862 αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ νη ινγαξηαζκνί θαη νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ελφο
νξγαλσκέλνπ θαη θνηλσληθά ζεβαζηνχ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν ειεγθηηθφ επάγγεικα
νξγαλψζεθε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζην Δδηκβνχξγν (Walker, 1995). Απφ ηε Μ.
Βξεηαλία ε Διεγθηηθή κεηαιακπαδεχηεθε ζηηο ΖΠΑ, ζηηο άιιεο απνηθίεο ηεο Βξεηαληθήο
Απηνθξαηνξίαο (Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία, Καλαδάο θ.ιπ.), θαη απφ εθεί ζε νιφθιεξν ηνλ
θφζκν.
Ζ Μ. Βξεηαλία ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ παλίζρπξε νηθνλνκηθά κε απνηέιεζκα λα
πξνθχςεη ε αλάγθε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θεθαιαηνχρσλ απφ απάηεο ή απφ ιάζε εθ
κέξνπο ησλ δηνηθεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Σα βαζηθά πξνζφληα ηνπ ειεγθηή ηελ επνρή
εθείλε ήηαλ γλψζε ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ πνπ
αγφξαδε ή πνπινχζε ε επηρείξεζε θαζψο θαη κηα βαζηθή θαηαλφεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ
ηνπ θάζε θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο.
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ε κεγάιε ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ κπήθε ζηγά-ζηγά ζε
εκπνξηθή εθαξκνγή (αηκνκεραλή, ζηδεξφδξνκνο, απηνθίλεην) έδσζε ψζεζε ζηε κεγέζπλζε
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο
είραλ κηα ζεηξά απφ νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο, ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ν δηαρσξηζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηε δηνίθεζε. Απηέο νη εμειίμεηο είραλ
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη γηα ηελ ειεγθηηθή θαζψο άιιαμε ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έλα απφ ηα πιένλ παιαηά γλσζηά βηβιία Διεγθηηθήο
(Montgomery, 1912), αλαγλσξίζηεθε φηη ν έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο, πέξαλ ηεο απνηξνπήο
ιαζψλ θαη απαηψλ. (X. Καδαληδήο, 2006)

1.2.3 ύγσπονη Δποσή
Παξάιιεια κε ηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή αλαπηχρζεθε θαη ε επηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο, νη
αξρέο ηεο νπνίαο δηέπνπλ ην έξγν ηνπ ειεγθηή. Δπίζεο, ζεζπίζηεθαλ νξηζκέλνη θαλφλεο
δενληνινγίαο θαη έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, λα
εθηειεί ην έξγν ηνπ κε επζπλεηδεζία θαη θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ
αηψλα, νη ΖΠΑ πήξαλ ηε ζθπηάιε ηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο ειεγθηηθήο πξαθηηθήο θαη
επηζηήκεο. Αξγφηεξα αθνινχζεζαλ νη δηάθνξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Απφ ηφηε ην
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ειεγθηηθφ επάγγεικα εμειίζζεηαη θαη επεθηείλεηαη, ελψ ην έξγν ηνπ δηέπεηαη απφ έλα
πιέγκα αξρψλ θαη θαλφλσλ.
Σν ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν, εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη δπλακηθφ νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ, ε πξφνδνο ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο έρνπλ
πξνζζέζεη λέεο πξνθιήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε Λνγηζηηθή θαη ηελ Διεγθηηθή. ηε
ζεκεξηλή επνρή θπξίαξρν ζέκα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ
επηρείξεζε θαη πνπ επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ, ηα ινγηζηηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
θαζψο θαη ε δήηεζε πιεξνθνξηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ην κέιινλ. ε απηφ ην πιαίζην,
νη ειεγθηέο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηεξίδνπλ ηελ ειεγθηηθή ηνπο κεζνδνινγία ζηε
ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα νπζηαζηηθά ζθάικαηα ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηηο
ηπρφλ ππάξρνπζεο εζσηεξηθέο δηθιίδεο. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληα, ε έκθαζε έρεη
κεηαηνπηζηεί ζηε κειέηε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε
θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο.

1.2.4 ύγσπονη Δλλάδα
ηε ρψξα καο, ην ζχγρξνλν ειεγθηηθφ επάγγεικα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950, φηαλ ηδξχζεθε ην ψκα ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.) κε ην λφκν
3329 ηνπ 1955. εκαληηθφ βήκα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ επαγγέικαηνο θαη ελαξκφληζήο ηνπ κε
απηά ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απεηέιεζε ε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ κε
ην λφκν 1969 ηνπ 1991 θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ψκαηνο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.).
Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) ηδξχζεθε κε ην Π.Γ 226/1992 (ΦΔΚ
120 Α΄) θαηά λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 1969/91. Σν Π.Γ 226/92
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 121/1993 (ΦΔΚ 53 Α΄), ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην
άξζξν ηξίην ηνπ λφκνπ 2257/1994, ην Π.Γ 341/1997 (ΦΔΚ 232 Α΄) θαη ην άξζξν 38 ηνπ
λφκνπ 2733/1999. Με ηελ ηειεπηαία δηάηαμε ηνπ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ κεηνλνκάζηεθε
ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.), δηφηη αξρηθψο ε επσλπκία ηνπ ήηαλ
ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ.
Σν .Ο.Δ.Λ. ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 226/92: «Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ .Ο.Δ.Λ.
απνβιέπεη ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο
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λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην
έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο
αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία».
Γηα ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

παξαπάλσ

ζθνπνχ νη Οξθσηνί Διεγθηέο

απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, ππνθείκελνη πάλησο ζηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξναγσγή ηεο Λνγηζηηθήο
θαη Διεγθηηθήο επηζηήκεο. Σν .Ο.Δ.Λ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην
νπνίν εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απηνχ, ελψ απνηειείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο
Διεγθηέο, ηνπ Δπίθνπξνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, ηνπ Γφθηκνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη ηνπο
Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο.
Οη Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ πιήξε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο
ηνπ κέινπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη αζθνχλ ειεπζέξσο θαη ππφ ηδία επζχλε ηηο
ειεγθηηθέο εξγαζίεο. Οη Δπίθνπξνη, Γφθηκνη θαη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο βνεζνχλ
ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελεξγνχληεο πάληνηε επ' νλφκαηη,
γηα ινγαξηαζκφ θαη ππ' επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή.
Σα κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. είλαη εγγεγξακκέλα ζε κεηξψα πνπ ηεξνχληαη απφ απηφ.
Δπίζεο ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ κεηξψνπ είλαη εγγεγξακκέλεο θαη νη εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο
δχν ηνπιάρηζηνλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Σέινο πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο ηα κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. δίδνπλ φξθν πνπ νξίδεηαη ζην Π.Γ 226/92
(http://www.soel.gr)

1.3 Σο Ανηικείμενο Σηρ Δλεγκηικήρ
Σα δπν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ππξήλα ηεο Διεγθηηθήο είλαη ην αληηθείκελν θαη
ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Μέρξη ην 1980, ε βηβιηνγξαθία ηεο Διεγθηηθήο πξνζέγγηδε ηελ
Διεγθηηθή κέζα απφ ηα δπν απηά βαζηθά ηεο ζηνηρεία. Έηζη, αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη
ην ηη ειέγρεηαη θαη πνίνη είλαη νη επηδησθφκελνη ζθνπνί απηνχ ηνπ ειέγρνπ. Ζ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ηεο βηβιηνγξαθίαο ζεσξεί σο αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο, φπσο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ
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ή λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνπο ηξίηνπο πνπ ηελ δηαρεηξίδνληαη. Δπξχηεξα, αληηθείκελν ηνπ
ειέγρνπ απνηειεί ν έιεγρνο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη
ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο, δειαδή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Αθνινχζσο, σο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο:
 Δληνπηζκφο θαη πξφιεςε εζειεκέλσλ ή θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, απαηψλ θιπ.
 Γηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ θαη απαηψλ.
 Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πηζηφηεηαο ησλ δηάθνξσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο (π.ρ. Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεο
θιπ.).
 Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη θαηαηνπηζηηθά
ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ επηρείξεζε (θχθινο
εξγαζηψλ, θνζηνιφγηα, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, εζσηεξηθή αμία κεηνρψλ θιπ.)
 Πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ θάζε είδνπο
αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.
 Τπνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα ηεο
επηρεηξεζηαθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο.
 ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα γίλεη έηζη δπλαηφο ν
ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. (X. Καδαληδήο, 2006)

1.4 Σο Τποκείμενο Σηρ Δλεγκηικήρ
Ωο ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ειεγθηήο, ν νπνίνο είλαη θαη ην πξφζσπν
ην νπνίν θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ηειηθά δηελεξγεί ηελ φιε ειεγθηηθή δηαδηθαζία.
Ο ειεγθηήο κπνξεί λα είλαη είηε εζσηεξηθφο, είηε εμσηεξηθφο. Έηζη, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο
αλήθεη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, θαη έρεη σο
θαζήθνλ ηνπ ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ
ειεγθηή, νξγαλσηηθά, ην ηκήκα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζπλήζσο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Αθνινχζσο, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ν
νπνίνο αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ή νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο,
ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο αιιά δελ αλήθεη ζην αλζξψπηλν
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δπλακηθφ ηεο. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ρσξίο λα έρεη
ζπζρεηηζζεί ή εγθιηκαηηζζεί κε άηνκα θαη παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε έιιεηςε
θάζε είδνπο δεζκνχ κε ηνπο δηνηθνχληεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε απηνηέιεηα
ηεο δξάζεο ηνπ απνηεινχλ ην θαιχηεξν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θχξνπο θαη ηεο επξχηαηεο
ρξεζηκφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ πνξηζκάησλ ηνπ. Ζ ρξήζε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ
εμσηεξηθφ ειεγθηή γίλεηαη είηε δηφηη ην πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, είηε δηφηη ην επηζπκνχλ νη κέηνρνη είηε ε δηνίθεζή ηεο
επηρείξεζεο. (X. Καδαληδήο, 2006)

1.5 Γιακπίζειρ Δλεγκηικήρ
Ωο ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο δηνίθεζεο ηεο θνηλσλίαο, ε Διεγθηηθή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο
αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο :
 Δμσηεξηθή, αλεμάξηεηε Διεγθηηθή: Απηνχ ηνπ είδνπο ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ
εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη
ινγηζηέο/ειεγθηέο, πνπ είλαη γλσζηνί σο νξθσηνί ειεγθηέο ή νξθσηνί ινγηζηέο. Ο
εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα κηαο κνλάδαο, αιιά θαη άιισλ
επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ εκκέζσο λα επεξεάδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ρξήζε ειεγθηηθψλ standards
αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ ηηο νπνίεο ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε αλαγθαίεο ν ειεγθηήο.
 Δζσηεξηθή Διεγθηηθή: Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη αθελφο
μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε, αιιά αθεηέξνπ είλαη εζσηεξηθή ηεο κνλάδαο. Κάπνηνη απφ
ηνπο ζηφρνπο ηεο Δζσηεξηθήο Διεγθηηθήο είλαη θαη νη αθφινπζνη:
 ε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε
πνιηηηθή,
 ε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο,
 ε δηαπίζησζε ηπρφλ αηαζζαιηψλ, ιαζψλ θαη αδπλακηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία,
 ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο
θαη δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο θαη
 ε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ
δηφξζσζεο ή βειηίσζεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.
 Κξαηηθή Διεγθηηθή: ε απηή ηελ θαηεγνξία ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη
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πνπ δηελεξγνχληαη απφ δηάθνξνπο θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο. Οη ζεκαληηθφηεξνη
έιεγρνη απηνχ ηνπ είδνπο είλαη:
 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ εθνξία θαη αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ή
επαιήζεπζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο,
 ν έιεγρνο απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά
ζέκαηα, θαη ηέινο
 ν έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη
ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ελίζρπζή απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο.

1.6 Καηηγοπίερ Δλέγσων
χκθσλα κε ηνλ Υ. Καδαληδή νη έιεγρνη κε βάζε δηάθξηζεο ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
 Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
 Έιεγρνη πκκφξθσζεο
 Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη
 Έιεγρνη Γηνίθεζεο
 Έιεγρνη Κνηλσληθήο Δπζχλεο
 Έιεγρνη Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
 Δηδηθνί Έιεγρνη
Κάζε κηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο αλαιχεηαη παξαθάησ

1.6.1 Έλεγσοι Οικονομικών Καηαζηάζεων
Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε
δηακφξθσζε θαη έθθξαζε κηαο γλψκεο γηα ην θαηά πφζν νη θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη αλ απηέο
απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο
ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη ε
αλαθάιπςε κηθξήο ζεκαζίαο θαηαρξήζεσλ ή ιαζψλ εθηφο εάλ απηά είλαη ηφζν ζνβαξά
ψζηε λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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1.6.2 Έλεγσοι ςμμόπθωζηρ
Ο ζθνπφο ελφο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν ν ειεγρφκελνο
ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ή αθνινπζεί δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ
θάπνην ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν θνξέα. Έλαο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη
κηα εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
φξνπο, θαλφλεο ή δηαηάμεηο ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.

1.6.3 Λειηοςπγικοί Έλεγσοι
Έλαο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη κηα ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

κηαο

επηρείξεζεο

ζε

ζρέζε

κε

ζπγθεθξηκέλνπο

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ γίλεηαη κηα, επηζθφπεζε θάζε ηκήκαηνο
ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα
ηνπο.

1.6.4 Έλεγσοι Γιοίκηζηρ
Έιεγρνη Γηνηθήζεσο είλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ απηψλ. Με άιια ιφγηα αμηνινγείηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ελφο κέινπο ή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνηθήζεσο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηνο ηεο. ε
πξψηε θάζε εμεηάδνληαη νη ηεζέληεο ζηφρνη, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζηφρσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κε βάζε ζπκθσλεκέλα θξηηήξηα –
θιεηδηά.

1.6.5 Έλεγσοι Κοινωνικήρ Δςθύνηρ
Έιεγρνο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ν έιεγρνο πνπ έρεη αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ επαιήζεπζε,
επηθχξσζε, θαη επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε
Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Ζ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε γηα λα ζπγθεληξψλεη
ζπζηεκαηηθά θαη λα απεηθνλίζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο
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επηρείξεζεο κε ην Κνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ, ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην εξγαζηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη
ζηε γεληθφηεξε θνηλσληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο φπσο δσξεέο.

1.6.6 Έλεγσοι Οικονομικού Δγκλήμαηορ
Ο έιεγρνο ηεο απάηεο είλαη έλα ζρεηηθά λέν θαη ππφ αλάπηπμε γλσζηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ
πεδίν ηεο ειεγθηηθήο. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηεο απάηεο, ησλ
θαηαρξήζεσλ θαη ησλ δφιησλ πξάμεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα
αλάπηπμε ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ηεο ειεγθηηθήο. Γηα έλαλ επηηπρεκέλν έιεγρν θαη γηα ηελ
αλαθάιπςε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο
πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο ελψ ηα δχν παξαπάλσ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ ειεγθηή.

1.6.7 Διδικοί Έλεγσοι
Δηδηθφο έιεγρνο είλαη θάζε έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ειεγθηέο θαη δελ εκπίπηεη ζε
κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ειέγρσλ. ηνπο εηδηθνχο απηνχο ειέγρνπο αλήθεη θαη ν
δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ηε δηελέξγεηα ηνπ
νπνίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ δηάθνξεο νκάδεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή Δθεηείν.

1.7 Καηηγοπίερ Δλεγκηών
ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ππάξρνπλ αξθεηέο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο επί κέξνπο γεληθέο θαηεγνξίεο.
 Δμσηεξηθνί Διεγθηέο
 Δζσηεξηθνί Διεγθηέο
 Κπβεξλεηηθνί Διεγθηέο
 Διεγθηέο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
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1.7.1 Δξωηεπικοί Δλεγκηέρ
Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο αλαθέξνληαη ζπρλά σο αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ή νξθσηνί ειεγθηέο
ινγηζηέο. Ολνκάδνληαη „„εμσηεξηθνί‟‟ επεηδή δελ αλήθνπλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ
ειεγρφκελνπ θνξέα. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ειέγρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
κπνξνχλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελα αλαθεξζείζεο
θαηεγνξίεο ειέγρσλ. Ο βαζηθφο φκσο έιεγρνο πνπ έρνπλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο είλαη ν
εμσηεξηθφο έιεγρνο.
Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγεί έλαο
αλεμάξηεηνο, ηθαλφο θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνο ειεγθηήο. Με ηελ εξγαζία απηή, ν
ειεγθηήο πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη θαη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά εθείλα ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζεκειηψζεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ηζηνξηθά ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ δελ παξέκεηλε ν ίδηνο, αιιά πξνζαξκνδφηαλ ζηηο
αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα, ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ
βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε αλαθάιπςε θάζε είδνπο απάηεο, ν εληνπηζκφο θαη ηνπ πην
αζήκαληνπ αξηζκεηηθνχ ιάζνπο θαη ε επαιήζεπζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ.
Αξγφηεξα ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ δηεπξχλζεθε θαη ζπκπεξηέιαβε ηελ εθηίκεζε ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ήκεξα, ν ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαπίζησζε απφ ηνλ ειεγθηή ηεο
αμηνπηζηίαο ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πνηφηεηα, πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη
ζπλέπεηα ησλ παξερφκελσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, ν εμσηεξηθφο
ειεγθηήο αθνινπζεί ζπζηεκαηηθέο θαη κεζνδηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ηη ζπληζηά
¨ζπζηεκαηηθή ειεγθηηθή δηαδηθαζία¨ δηαθέξεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο ηεο
νξγάλσζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηή. Δληνχηνηο, ηα
βαζηθά ζηνηρεία ελφο νξζνινγηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ηεο
ειεγθηηθήο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο θαηαρσξεί ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ
αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ:
 ηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη,
 ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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Ζ έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή, ελψ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ δελ είλαη θαη
δεκνζηεχεηαη καδί κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη. (Α. Παπάο, 1999)

1.7.2 Δζωηεπικοί Δλεγκηέρ
Δζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πνπ ηνπο έρεη
αλαηεζεί απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ε δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ
ίδηα ηελ επηρείξεζε. Σελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ έρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ελψ ε νκάδα ησλ εζσηεξηθψλ
ειεγθηψλ απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο ηεο πνπ έρνπλ σο θχξην
κέιεκα ηελ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ Δπηηξνπή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Οδεγηψλ νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο ην
ζχλνιν ησλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ ηα νπνία εθαξκφδεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Σν πιέγκα απηφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαιχπηεη
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο.
Ζ αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα αζθήζεη άκεζε επίβιεςε ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ. Καζψο ε επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη θαη απμάλεη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο, ε
άκεζε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ε απηνπξφζσπε επίβιεςε ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, γίλεηαη δχζθνιε ή θαη αδχλαηε. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ε δηνίθεζε εηζάγεη νξηζκέλα νξγαλσηηθά κέηξα πνπ ππνθαζηζηνχλ, φζν
είλαη δπλαηφ, ην ζχζηεκα ηεο άκεζεο επνπηείαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Σν ζχλνιν ησλ
κέηξσλ απηψλ απνηειεί ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνηθίινπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε
θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ζε ειέγρνπο ηεξήζεσο ησλ εζσηεξηθψλ νδεγηψλ ή
θαλνληζκψλ ή λα εθηείλνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο ησλ δηαθφξσλ
ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.
θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο
αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, επηζεσξψληαο ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
αμηνινγεί ηφζν ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πξέπεη λα είλαη ε
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δηαξθήο εηνηκφηεηα θαη επαηζζεζία γηα ηελ αλαθάιπςε γεγνλφησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε
πνπ ρξεηάδνληαη λα αλαθεξζνχλ ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα.

1.7.3 Κςβεπνηηικοί Δλεγκηέρ
χκθσλα κε ηνλ Α. Παπά νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο είλαη ηα φξγαλα εθείλα πνπ δηεμάγνπλ
θαηά θχξην ιφγν ηε θνξνινγηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θνξνινγνχκελνο
ειέγρεηαη αλ εθπιήξσζε ηηο λφκηκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη θνξνινγηθνί
ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ βαζηέο γλψζεηο φρη κφλν ηεο ειεγθηηθήο, νηθνλνκηθήο,
ινγηζηηθήο, ηνπ εκπνξηθνχ θαη αζηηθνχ δηθαίνπ αιιά λα θαηέρνπλ πιήξσο ην ηζρχνλ
θνξνινγηθφ θαζεζηψο.
Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο
θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη απνβιέπνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη
ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.
Φνξνινγηθφο έιεγρνο θαηά ηνλ Α. Γαιακάγθα είλαη ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηα ζηνηρεία ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνο επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ή ηελ
εμαθξίβσζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππφρξεσλ, πνπ δελ
ππέβαιαλ δειψζεηο.
Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή είλαη:
 Ζ δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ φιεο νη εγγξαθέο ηνπο ζηεξίδνληαη ζε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
 Ζ δηαπίζησζε αλ φιε ε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο έρεη θαηαρσξεζεί
ζηα πξνβιεπφκελα θαη ηεξνχκελα βηβιία θαη ην ραξαθηεξηζκφ απηψλ σο επαξθψλ ή
αλεπαξθψλ, ζπλέπεηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ ειιείςεσλ θαη παξαηππηψλ.
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο
 Ο θαζνξηζκφο ησλ θάζε είδνπο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ

ζεκαζία

ηνπ

θνξνινγηθνχ

ειέγρνπ

είλαη

κεγάιε,

επεηδή

απφ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
θαζαξνχ εηζνδήκαηνο θάζε θνξνινγνχκελνπ θαη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ
βάξνπο.
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1.7.4 Δλεγκηέρ Σος Οικονομικού Δγκλήμαηορ
Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 85/25.05.05 (ΦΔΚ Α122/25.05.2005) ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί
ζηε ρψξα καο κηα εηδηθή ππεξεζία απνθάιπςεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. Ζ απνζηνιή
ηεο ΤΠ.Δ.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο είλαη:
 Ζ

απνθάιπςε

θαη

θαηαπνιέκεζε

εζηηψλ

νηθνλνκηθνχ

εγθιήκαηνο,

κεγάιεο

θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίαο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ
 Ο έιεγρνο ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ
 Ο έιεγρνο ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο θαηνρήο θαη δηαθίλεζεο
απαγνξεπκέλσλ ή ππφ εηδηθφ θαζεζηψο εηδψλ θαη νπζηψλ
 Ο έιεγρνο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εζληθέο θαη
θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ
ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ.
Ζ ΤΠ.Δ.Δ. έρεη αξκνδηφηεηα γηα πξφζβαζε θαη ιακβάλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή
ζηνηρείν πνπ αθνξά ή ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ππνρξενχκελε φκσο ζηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ερεκχζεηαο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. (Υ. Καδαληδήο, 2006)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ

2.1 Δλεγκηικά Ππόηςπα
Σα Διεγθηηθά Πξφηππα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα
αθνινπζεί ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηε
λνκηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εχινγε ζπλέπεηα, λα είλαη
επθνινθαηαλφεηα απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη λα ηα δηαθξίλεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
θφζηνπο ηνπο.
Σα Διεγθηηθά Πξφηππα θαζηεξψλνληαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ
εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θάζε ρψξαο ή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. ηελ ζέζπηζε θαη
θαζηέξσζε ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη επαγγεικαηηθέο
ελψζεηο ησλ ειεγθηψλ ηεο Αγγιίαο, ηεο Οπαιίαο (The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales) θαζψο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (The American Institute of
Certified Public Accountants-A.I.C.P.A.). ηελ ρψξα καο ην έξγν ηεο θαζηέξσζεο ησλ
ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ην έρεη αλαιάβεη ην .Ο.Δ.Λ. (Α. Σζαθιάγθαλνο, 2005)

2.2 Δλληνικά Δλεγκηικά Ππόηςπα
Πξφζεζε θαη επηδίσμε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ Διεγθηψλ είλαη ε
δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο παξαδνρήο. Ο
ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ππάξρεη κηα θνηλή ζπλαληίιεςε σο πξνο ην ηη
ζπλζέηεη “επαξθή έιεγρν”. Σνχην είλαη απαξαίηεην θαη γηα ηελ άζθεζε, θαηά ηξφπν δίθαην
θαη αληηθεηκεληθφ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ.
Με ην Φ.Δ.Κ. 1589 θαζηεξψζεθαλ ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) ηα νπνία
ζαλ ζηφρν έρνπλ, αθελφο λα βνεζεζνχλ νη Έιιελεο ειεγθηέο ζηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ
έξγνπ ηνπο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ κε ηξφπν
δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ.
Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα είλαη δηακνξθσκέλα ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ
Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of
Accountants-I.F.A.C.), φπσο άιισζηε επηηάζζεη ε Διιεληθή λνκνζεζία κε ην άξζξν 137
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ηνπ Ν. 2190/1920. Αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
(Δ.Λ.Σ.Δ.) κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. ζηηο 9 Ηνπλίνπ
2004, εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
ζηηο 5 Οθηψβξε θαη ελ ηέιεη δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 22 Οθησβξίνπ ηνπ 2004 κε ην Φ.Δ.Κ.
1589. Απνηεινχλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαλφλσλ, ην νπνίν θαηεπζχλεη ηνπο
ειέγρνπο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
(.Ο.Δ.Λ.), είηε νη έιεγρνη απηνί είλαη ππνρξεσηηθνί είηε πξναηξεηηθνί.
Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (Δ.Δ.Π.) είλαη εδξαησκέλα εμ νινθιήξνπ πάλσ ζηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γ.Δ.Π.), φκσο πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο
Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ είλαη ε ζηαδηαθή πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ
Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Δ.Δ.Π), κέζα ζηα πιαίζηα πάληα ησλ ζρεηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ
επξχηεξν ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Δηζαγσγηθά Θέκαηα (Δ.Δ.Π. 1100, 1110, 1120)
 Γεληθέο Αξρέο θαη Δπζχλεο (Δ.Δ.Π. 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260)
 Αμηνιφγεζε θαη Αληηκεηψπηζε ηνπ Διεγθηηθνχ Κηλδχλνπ (Δ.Δ.Π. 3300, 3310, 3315,
3320, 3330, 4400, 4401, 4402)
 Διεγθηηθή Μαξηπξία (Δ.Δ.Π. 5500, 5501, 5505, 5510, 5520, 5530, 5540, 5545, 5550,
5560, 5570, 5580)
 Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο ησλ Σξίησλ (Δ.Δ.Π. 6600, 6610,6620)
 Διεγθηηθά πκπεξάζκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά (Δ.Δ.Π. 7700, 7710, 7720)
 Δμεηδηθεπκέλνη ηφρνη (Δ.Δ.Π. 8800). (http://www.et.gr/)

2.3 Σα Δλεγκηικά Ππόηςπα Σος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών (.Ο.Λ.)
Σα ειεγθηηθά πξφηππα ηα νπνία θαηεχζπλαλ ηνπο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζηελ ρψξα καο κέρξη θαη ηηο 26.10.2004 ήηαλ ηα Πξφηππα ηνπ .Ο.Λ. Σα Πξφηππα απηά
πιένλ δελ εθαξκφδνληαη, αιιά είλαη ελδηαθέξνπζα κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε απηά, κηαο
θαη απνηέιεζαλ ηνλ πξνζάιακν ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ .Ο.Δ.Λ. ελέθξηλε σο Πξφηππα (standards) ηνπ .Ο.Δ.Λ.
ηα “Βαζηθά Πξφηππα” θαη ηα “Πξφηππα Καιήο Δθηειέζεσο” πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην
Φ.Δ.Κ. 1119/18-12-1979 (ηεχρνο 2) . χκθσλα κε ην .Ο.Λ, νη δνθηκαζκέλεο θαη
θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο, έλλνηεο, κέζνδνη θαη αληηιήςεηο νη νπνίεο επί ρξφληα
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εθαξκφδνληαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνηεινχζαλ θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα πξφηππα
απηά αθνξνχζαλ πξσηαξρηθά ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη ησλ
κεγάισλ Οξγαληζκψλ, είραλ φκσο εθαξκνγή θαη επί ησλ ινηπψλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ κε
εμαίξεζε ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο εηδηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
Σα πξφηππα απηά ήηαλ νκαδνπνηεκέλα ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
 Σα βαζηθά Πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη γεληθά ζηνπο ζθνπνχο ησλ ειέγρσλ, ζηα πξνζφληα
θαη ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή.
 Σα Πξφηππα Καιήο Δθηειέζεσο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Σα Πξφηππα Δθζέζεσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε ζχληαμε θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο
θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ.
 Σα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά
ηνπ ειεγθηή. (X. Καδαληδήο, 2006)

2.4 Σα Δλεγκηικά Ππόηςπα Σος Αμεπικανικού Ινζηιηούηος Οπκωηών
Δλεγκηών
Σα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηλζηηηνχηνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ην 1947
θαη ηζρχνπλ απφ ηφηε κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. Δίλαη ηα πιένλ απνδεθηά πξφηππα κηαο θαη
ηπγράλνπλ ηεο γεληθήο απνδνρήο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο Οξθσηνχο Λνγηζηέο φισλ ησλ
Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο μέλεο ειεγθηηθφ-ινγηζηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζηελ ρψξα καο. Γελ είλαη
ζρεδηαζκέλα γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά ζπλζέηνπλ
έλα πιαίζην αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
επηπξνζζέησο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ. Σα
Πξφηππα απηά δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
 Γεληθά Πξφηππα.(General Standards)
 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα έρεη πιήξε επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη
εκπεηξία.
 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αλεπεξέαζηνο ζηε ζθέςε ζε φια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν.
 Ο ειεγθηήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη εχινγε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θαηά ηε δηελέξγεηα
ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ.
 Πξφηππα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο. (Standards of Fieldwork)
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 Ζ ειεγθηηθή εξγαζία πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη νξζνινγηθά θαη ην ειεγθηηθφ
πξνζσπηθφ λα επνπηεχεηαη απνηειεζκαηηθά.
 Σν ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα κειεηάηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ λα αμηνινγείηαη ψζηε λα απνηειεί ηε βάζε θαζνξηζκνχ ηνπ βάζνπο θαη ηεο
εθηάζεσο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Σν απαηηνχκελν απνδεηθηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη επαξθέο θαη θαηάιιειν θαη λα
εμαζθαιίδεηαη κέζσ θξηηηθψλ επηζθνπήζεσλ, παξαηεξήζεσλ, ππνβνιήο εξσηεκάησλ,
επηβεβαηψζεσλ θαη απνγξαθήο γηα λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεθκεξίσζεο ηεο γλψκεο
ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 Πξφηππα Έθζεζεο Πνξίζκαηνο (Standards of reporting)
 Ζ έθζεζε (πηζηνπνηεηηθφ) ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε θαηάξηηζε θαη ε
παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο είλαη
ζχκθσλεο ή φρη κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο.
 Ζ έθζεζε ειέγρνπ πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ε επηρείξεζε αθνινχζεζε ζηελ παξνχζα
φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο.
 Οη επεμεγεκαηηθέο ππνζεκεηψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζεσξνχληαη
εχινγα ηθαλνπνηεηηθέο εθηφο θαη εάλ ν ειεγθηήο έρεη δηαηππψζεη δηαθνξεηηθή γλψκε.
 Ζ έθζεζε πξέπεη λα πεξηέρεη είηε ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιν ηνπο, είηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
εθθξάδεη γλψκε. Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ην βαζκφ ηεο επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ν
ειεγθηήο θαη κηα ζαθή έλδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγεζεί. (A.
Παπάο, 1999)

2.5 Γιεθνή Δλεγκηικά Ππόηςπα
Οη ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά
θαη δηεζλψο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιιέο επθαηξίεο γηα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλάπηπμε
ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ. Ζ
παγθνζκηνπνίεζε

απηή,

φκσο,

έρεη

δεκηνπξγήζεη

ηέηνηνπο

νηθνλνκηθνχο

θαη

επηρεηξεκαηηθνχο δεζκνχο πνπ θαίλεηαη φηη ζπξψρλνπλ ζηελ «παγθνζκηνπνίεζε» ηεο
ινγηζηηθήο θαη ηεο ειεγθηηθήο πξαθηηθήο. Σα δεδνκέλα απηά θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ
εθαξκνγή δηεζλψλ πξνηχπσλ ηα νπνία λα δηαζθαιίδνπλ πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθή
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πιεξνθφξεζε ε νπνία λα είλαη ζπγθξίζηκε θαη θαηαλνεηή, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα
πξνέιεπζήο ηεο.
Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance Standards Board
«ΗΑΑSΒ», απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε, παγθνζκίσο, ηεο νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο ηνπ
ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε φθεινο ησλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ απηνχ.
Οη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ έρνπλ σο εμήο:
 Δπηινγή ζέκαηνο απφ IAASB.
 Αλάζεζε ζέκαηνο ζε ππνεπηηξνπή γηα κειέηε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ.
 Έγθξηζε ζρεδίνπ απφ IAASB θαη δηαλνκή ζηα ψκαηα Μέιε ηεο IFAC, γηα ππνβνιή
ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
 Έγθξηζε νξηζηηθνχ Γ.Δ.Π. κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. (B. Λνπκληψηεο, 2008)
Δπηηξνπή Γηεζλνχο πληνληζκνχ ηνπ Λνγηζηηθνχ
Δπαγγέικαηνο (International Coordination Committee for the
Accounting Profession)

ICCAP
Έηνο Ηδξχζεσο: 1972 ζην χδλευ ηεο Απζηξαιίαο
*Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο απηήο έπαπζε κεηά ηελ ίδξπζε
ηεο IFAC
Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ
(International Federation of Accountants)
Ζκεξ. Ηδξχζεσο: 07/10/1977
θνπφο: Αλχςσζε Λνγηζηηθνχ θαη
Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο

IFAC
IASC

Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθήο
Μνξθψζεσο (Educational
Commitee)

Ζκεξ. Ηδξχζεσο: 29/06/1973
θνπφο: Δθπφλεζε Γ.Λ.Π.
* Έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (International
Accounting Standards Board)
IASB

Δπηηξνπή Γενληνινγίαο
(Ethics Committee)

IAASB

πκβνχιην Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη
Γηαζθάιηζεο (International
Auditing and Assurance
Standards Board)
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IAASB

πκβνχιην Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη
Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance
Standards Board)
Μέιε: Δθπξφζσπνη ησλ σκάησλ κειψλ ηεο IFAC
θνπφο: Έθδνζε ΓΔΠ θαη IAPS

Δθδίδεη:

IAPS
Γ.Δ.Π.

Οδεγίεο γηα ζπλαθείο
Τπεξεζίεο

Οδεγίεο Γηεζλνχο
Διεγθηηθήο Πξαθηηθήο
(International Auditing
Practice Statements)

Οδεγίεο πξνο ειεγθηέο γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Δ.Π.

Οδεγίεο γηα ειεγθηηθέο
ππεξεζίεο

Γηάγξακκα 1: Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο IFAC (International Federation of Accountants) πνπ
εθδίδνπλ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (ΓΔΠ).
Πεγή: B. Λνπκληψηεο, (2008), «Βαζηθέο Οδεγίεο Γηεζλψλ ειεγθηηθψλ Πξνηχπσλ Γ.Δ.Π.»
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Σα εζληθά πξφηππα ειέγρνπ ηα νπνία εθδίδεη ε θάζε ρψξα, δηαθέξνπλ φπσο είλαη
αλακελφκελν ζε κνξθή θαη πεξηερφκελν. Ζ IAΑSB ιακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο δηαθνξέο
εθδίδεη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γ.Δ.Π.), ηα νπνία θαη πξννξίδνληαη γηα δηεζλή
απνδνρή. Να αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γ.Δ.Π.) δελ
παξαθάκπηνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζε θάζε ρψξα. Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα πεξηέρνπλ βαζηθέο αξρέο, δηαδηθαζίεο θαζψο
θαη άιιεο νδεγίεο κε κνξθή επεμεγεκαηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ.
Μέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ίζρπαλ δχν πξφηππα γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, 31
ειεγθηηθά πξφηππα, δχν πξφηππα επηζθφπεζεο, δχν ινηπψλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, δχν γηα
κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη νθηψ νδεγνί γηα πξαθηηθή εθαξκνγή. πλνιηθά δειαδή ππήξραλ
47 θείκελα. ην παξειζφλ έρνπλ θαηαξγεζεί ηέζζεξα ειεγθηηθά πξφηππα θαη επηά νδεγνί
γηα πξαθηηθή εθαξκνγή, πνπ είραλ εθδνζεί, δειαδή ζπλνιηθά έληεθα θείκελα. Απφ ην
Γεθέκβξε ηνπ 2009 θαηαξγήζεθαλ ηα 31 ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηα δχν πξφηππα γηα ηνλ
πνηνηηθφ έιεγρν, δειαδή 33 θείκελα ζπλνιηθά θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ δχν
αλαδηαηππσκέλα πξφηππα γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη 35 ειεγθηηθά πξφηππα πνπ ζπλήζσο
αληηθαζηζηνχλ παιαηφηεξα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ. Δθδφζεθαλ
δειαδή 37 λέα θείκελα. (Γ. Νηδαλάηνο, 2008)

2.6 Σα Αναδιαηςπωμένα ή Αναθεωπημένα Δλεγκηικά Ππόηςπα Σηρ
I.F.A.C.
Οη θαηεγνξίεο ησλ αλαδηαηππσκέλσλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, φπσο απηά ηζρχνπλ
απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, είλαη νη εμήο:
 ΓΔΠ 200: Γεληθνί ζηφρνη ηνπ ειεγθηή θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ν ηξφπνο δηελέξγεηαο
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ.
 ΓΔΠ 210: πκθσλία ησλ φξσλ εξγαζηψλ ειέγρνπ.
 ΓΔΠ 220: Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ειέγρνπο ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 ΓΔΠ 230: Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ (αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 240: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ εληνπηζκφ απαηψλ γηα έλαλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 250: Δθαξκνγή λφκσλ θαη λνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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 ΓΔΠ 260: Δπηθνηλσλία γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε (αλαζεσξεκέλν θαη αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 265: Δπηθνηλσλία γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε.
 ΓΔΠ 300: ρεδηαζκφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 ΓΔΠ 315: Καηαλφεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ηνπο πεξηβάιινληφο ηεο θαη
εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ζεκαληηθά ιάζε.
 ΓΔΠ 320: εκαληηθφηεηα, ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ.
 ΓΔΠ 330: Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθηηκεκέλνη θίλδπλνη.
 ΓΔΠ 402: Πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ γηα ειεγρφκελεο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξίεο
παξνρήο ππεξεζηψλ.
 ΓΔΠ 450: Αμηνιφγεζε ησλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ εληνπίζηεθαλ απφ
ηνλ έιεγρν.
 ΓΔΠ 500: Διεγθηηθέο Απνδείμεηο.
 ΓΔΠ 501: Διεγθηηθέο Απνδείμεηο γηα εηδηθά ζέκαηα.
 ΓΔΠ 505: Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο.
 ΓΔΠ 510: Πξψηνο έιεγρνο θαη Ηζνινγηζκφο Αλνίγκαηνο.
 ΓΔΠ 520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο.
 ΓΔΠ 530: Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο.
 ΓΔΠ 540: Έιεγρνη ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα
εχινγεο αμίεο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ (αλαζεσξεκέλν θαη αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 550: πλδεκέλα κέξε.
 ΓΔΠ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα.
 ΓΔΠ 570: πλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
 ΓΔΠ 580: Γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε.
 ΓΔΠ 600: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εξγαζίαο ζπλεξγαδφκελσλ ειεγθηψλ) (αλαζεσξεκέλν θαη αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο.
 ΓΔΠ 620: Υξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ ειεγθηή, εκπεηξνγλψκνλα.
 ΓΔΠ 700: Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 ΓΔΠ 705: Γηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ.
 ΓΔΠ 706: Εεηήκαηα έκθαζεο θαη άιια δεηήκαηα ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ.
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 ΓΔΠ 710: πγθξίζηκε πιεξνθφξεζε: Αληίζηνηρα πνζά θαη ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
 ΓΔΠ 720: Ζ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε άιια έγγξαθα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (αλαδηαηππσκέλν).
 ΓΔΠ 800: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε
ινγηζηηθά πιαίζηα εηδηθνχ ζθνπνχ.
 ΓΔΠ 805: Δηδηθά ζέκαηα: Έιεγρνη μερσξηζηψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ ζηνηρείσλ,
ινγαξηαζκψλ ή αληηθεηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 ΓΔΠ 810: Έιεγρνη ζπλνπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 ISCQ 1 (International Standard on Quality Control): Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα εηαηξίεο πνπ
αζθνχλ ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιιεο
ζρεηηθέο εξγαζίεο. (http://www.dntzanatos.gr)

2.7 Δθαπμογή Σων Γιεθνών Δλεγκηικών Πποηύπων ηην Δλλάδα
Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα εηζάγνληαη ζηελ ρψξα καο κε ην άξζξν 137 ηνπ λ.
3229/2004 πνπ αθνξά ζηνπο Διεγθηέο θαη ηα Πηζηνπνηεηηθά Διέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, Δηήζηεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε
ηα πηνζεηνύκελα από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, ππνρξενύληαη λα
ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζε έιεγρν Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, ελώ νη
Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεσο, όηαλ επηβάιιεηαη ε ζύληαμή ηνπο,
ππνβάιινληαη ζε επηζθόπεζε από Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ην Πηζηνπνηεηηθό
Δπηζθόπεζεο δεκνζηεύεηαη, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 135, καδί κε ηηο
Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
2. Οη αλαγθαίεο αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ή Δπηζθόπεζεο ησλ Οξθσηώλ
Διεγθηώλ Λνγηζηώλ νξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Τ.Δ.), ύζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σώκαηνο
Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλόλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηα
Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηώλ (International Federation of
Accountants).
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3. Οη πξνβιεπόκελεο από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37, από ην εδάθην γ' ηεο
παξαγξάθνπ 3, από ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ λόκνπ απηνύ θαη από ην άξζξν 6
ηνπ Π.Γ. 360/1985 αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ δελ εθαξκόδνληαη από ηε
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Τ.Δ.).
Δπίζεο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, φπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ
βάζε γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Δ.Δ.Π.), θαη παξάιιεια
κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζε απηά νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. (http://nomothesia.ependyseis.gr)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΚΩΓΙΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

3.1 Γενικά Για Σοςρ Κώδικερ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νξγαλσκέλνπ επαγγέικαηνο είλαη ε
χπαξμε ελφο θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο γηα ηα κέιε ηνπ. Ζ ιέμε
«δενληνινγία» ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζεκαίλεη «ππφδεημε
ησλ δεφλησλ, δειαδή ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεηαη ή λα ιέγεηαη θαη εηδηθφηεξα έλα ζχλνιν
θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θέξεηαη θαλείο. Ζ ιέμε «εζηθή»
ζχκθσλα κε ην ίδην ιεμηθφ είλαη «ην ζχζηεκα θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδεη κηα
θνηλσληθή νκάδα θ.ιπ.». „‟Κψδηθαο‟‟ ζεκαίλεη κηα ινγηθή ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή
θαλφλσλ. Σν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε, ην νξηζκέλν, ε ζαθήλεηα ησλ
θαλφλσλ, ε ινγηθή, φρη ηζηνξηθή, θαηαγξαθή ηνπο, ε επρέξεηα πξφζβαζεο θαη
ηξνπνπνίεζεο. (Λ. Κνηζίξεο, 1995)
ια ζρεδφλ ηα επαγγέικαηα ζηηο ζεκεξηλέο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρνπλ δηακνξθψζεη
ή δηακνξθψλνπλ θαλφλεο ή θψδηθεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ γηα
ηα κέιε ηνπο ηη ζπληζηά εζηθή θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη θαλφλεο απηνί
ζεζπίδνληαη πξνθεηκέλνπ:
 Οη ρξήζηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα πξνζδνθνχλ απφ
ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ.
 Σα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο λα γλσξίδνπλ ηη ζπληζηά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά.
 Σν επάγγεικα λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαλφλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ κειψλ ηνπ.
Οη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, φπσο θαη ηα κέιε ησλ άιισλ νξγαλσκέλσλ
επαγγεικάησλ, έρνπλ αλαπηχμεη ηνπο δηθνχο ηνπο θψδηθεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
εζηθήο. Γελ ππάξρεη έλαο γεληθήο απνδνρήο θψδηθαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ λα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο ειεγθηέο φινπ ηνπ θφζκνπ, θαη ηνχην γηαηί νη
επηκέξνπο θαλφλεο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ δηακνξθψλνληαη ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο κε
αξθεηέο δηαθνξέο ζηα ήζε, ηα έζηκα, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπο.
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ηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία ν S.M. Mintz (1997) ππνζηήξημε ηελ χπαξμε ησλ πην
θάησ ηξηψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ αλάιπζε
ησλ ζεκάησλ εζηθήο ζηε ινγηζηηθή θαη ζηελ ειεγθηηθή.
 Πξνζέγγηζε ηνπ σθειηζκνχ: ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ν ειεγθηήο βξίζθεηαη
αληηκέησπνο κε έλα εζηθφ δίιεκκα, φηη δειαδή ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη αθνχ πξψηα
ζπλεθηηκήζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα φισλ ησλ κεξψλ πνπ ζα
επεξεάζεη ε απφθαζή ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα είλαη ε ρξπζή ηνκή κεηαμχ
ησλ σθειεηψλ θαη ησλ βαξψλ φισλ ησλ αηφκσλ πνπ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή. Έλα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε δπζθνιία
εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο φισλ ησλ κεξψλ πνπ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή ινγηζηή.
 Πξνζέγγηζε ησλ δηθαησκάησλ: Απηή ε πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ηα άηνκα
έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ηα ππφινηπα άηνκα έρνπλ θαζήθνλ λα ηα
ζεβαζηνχλ. Έηζη ν επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο
κφλν φηαλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο ειεγθηέο, ιφγσ ηεο επζχλεο πνπ έρνπλ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
 Πξνζέγγηζε ηεο δηθαηνζχλεο: Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο ηζφηεηαο,
ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηνπ δηθαίνπ. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ν ειεγθηήο φηαλ
αληηκεησπίδεη έλα εζηθφ δίιεκκα, πξέπεη λα απνθαζίζεη, αθνχ πξψηα ζπλεθηηκήζεη κε
ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ θαη θνξέσλ πνπ ζα
επεξεαζζνχλ απφ ηελ απφθαζή ηνπ.
Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ, ησλ επελδπηψλ, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο
θπβέξλεζεο ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηβάιιεη ζνβαξέο ππνρξεψζεηο ζηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο
Λνγηζηέο. ινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ ηεο δνπιεηάο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ ζπλήζσο δπζθνιεχνληαη λα εθηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Έρνπλ
φκσο δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηλζηηηνχηνπ
Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, λα πξνζδνθνχλ φηη, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο είλαη έλα πξφζσπν
κε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα.
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3.2 Δπαγγελμαηική Γεονηολογία Σων Μελών Σος .Ο.Δ.Λ.
Σα

δεκνζηεπζέληα

Διιεληθά

Διεγθηηθά

Πξφηππα

δελ

πεξηιακβάλνπλ

θαλφλεο

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Μέρξη ηε δηακφξθσζε θαη
πηνζέηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη θαλφλεο
Γενληνινγίαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ
κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. (Φ.Δ.Κ. 364 Β΄/7-5-1997) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ
Καλνληζκνχ απηνχ δελ είλαη αληίζεην κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα.
Ο Καλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. έρεη σο ζθνπφ
ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο
Διεγθηέο Λνγηζηέο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία:
 Σνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ κειψλ ηνπ,
 ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο δηέπνπλ ηνπο Οξθσηνχο
Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηφζν γηα ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ θαηά
λφκν εηαηξηψλ ή θνηλνπξαμηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ φζν θαη γηα ηνπο Γφθηκνπο, ηνπο
Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θ.η.ι. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Καλνληζκνχ θαη
γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο θχξνπο, επηβάιιεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα
παξαπάλσ κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. ε ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ
νδεγηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ν Οξθσηφο
Διεγθηήο θαη θάζε άιιν κέξνο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη:
 Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ κειψλ ηνπ
.Ο.Δ.Λ. θαη ησλ κειψλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη λα δηαβηψλεη
σο ηίκηνο θαη ζπλεηφο νηθνγελεηάξρεο.
 Να κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαηηζέκελε ζ‟ απηφλ εξγαζία, αλ δελ είλαη
βέβαηνο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηνλ λφκν, θαη ηνλ Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο.
 Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο επηβαιιφκελεο
γλσζηνπνηήζεηο, κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, αθνινπζψληαο πάληνηε ηα εγθεθξηκέλα απφ ην
Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα θαη νδεγίεο.
35

 Να ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη
ησλ ειεγρφκελσλ.
 Να κε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδίνπ ή πξνζθείκελνπ ζ‟ απηφλ πξνζψπνπ.
 Να κελ αξλείηαη, λα κελ αλαβάιιεη ή εγθαηαιείπεη ρσξίο δηθαηνινγεκέλν ιφγν
νπνηαδήπνηε αλαηεζείζα ζ‟ απηφλ εξγαζία.
 Να κελ παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε ειεγρφκελνπο
θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά ή εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ.
 Να κε δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιιεη ή εθβηάδεη ειεγρφκελνπο, ζπλαδέιθνπο,
ειεγθηηθνχο θνξείο ή φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ.
 Να κελ αληαγσλίδεηαη κε ηξφπν αζέκηην άιια κέξε ηνπ .Ο.Δ.Λ. ή ειεγθηηθνχο θνξείο
θαη λα κελ επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε ή δηαηήξεζε εξγαζηψλ κε δηαθαλή κέζα.
 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 κε ζπγθαιχπηεη νπνηαδήπνηε
παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ. (http://www.soel.gr)

3.3 Παποσή Δπαγγελμαηικών Τπηπεζιών
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ, νθείιεη λα
παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα
ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απηψλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθθξαδφκελεο απ‟ απηφλ
επαγγεικαηηθήο γλψκεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ππνρξεσκέλνο, παξάιιεια 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, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεί βνεζνχο γηα ηελ
παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, έρεη φκσο ηελ επζχλε γηα ηελ εξγαζία πνπ
εθηέιεζαλ νη βνεζνί ηνπ, ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη θαη λα αλαζέηεη ζ‟ απηνχο
κφλν ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθά.
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα ρξεζηκνπνηεί σο βνεζνχο
νπνηαδήπνηε πξφζσπα πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ. Ζ
απαγφξεπζε απηή δελ απνθιείεη ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζε αληηθείκελα
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ειέγρνπ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ εθθεχγνπλ ησλ ζπλήζσλ γλψζεσλ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή
Λνγηζηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ηνπ .Ο.Δ.Λ.

3.4 Ανεξαπηηζία Και Ανηικειμενικόηηηα Σος Δλέγσος
ηελ ειεγθηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή ε αλεμαξηεζία ζεσξείηαη γεληθά σο έλα ζέκα
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. κσο ην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ηφζν ζεκειηψδνπο
ζεκαζίαο γηα ηελ ειεγθηηθή, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη κηα θεληξηθή έλλνηα ηεο. Ζ θνηλσλία
πεξηκέλεη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο λα πξνζζέζνπλ θχξνο θαη αμηνπηζηία ζηηο
πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θνηλσληθφ ζχλνιν βέβαηα ζα ζπλερίζεη λα
αλαγλσξίδεη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεγθηψλ κφλν αλ νη
ηειεπηαίνη ζεσξνχληαη φηη δηαζέηνπλ πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο. Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλα πλεχκα ακεξνιεςίαο ζηε ζρέζε ηνπο
κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα αιιά θαη ζε φηη αθνξά ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Μηα άιιε πηπρή ηεο αλεμαξηεζίαο, σο βαζηθήο έλλνηαο ηεο ζεσξεηηθήο ειεγθηηθήο,
είλαη εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηάθξηζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη
πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο.
Ζ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 6ε Μαξηίνπ ηνπ 1975
απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (F.E.E. πξψελ
U.E.C.). χκθσλα κε απηήλ ν ειεγθηήο νθείιεη λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ κε ηξφπν
αλεμάξηεην θαη αληηθεηκεληθφ. Πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κηα έληηκε θαη
ακεξφιεπηε γλψκε. ε πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζ‟ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, νθείιεη λα αξλείηαη ηελ εξγαζία ή αλ παξαηηείηαη. Σν ίδην νθείιεη λα πξάηηεη, εάλ
παξνπζηαζηνχλ ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ σο πξνο
ηελ αλεμαξηεζία ησλ ζέζεσλ ηνπ. (ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, 1990)
Ζ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ θαη
αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα νιφθιεξεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηάμεο ησλ ειεγθηψλ λα
δηαηεξήζεη φιεο ηηο κνξθέο αλεμαξηεζίαο. Σν γεγνλφο ηεο πιεξσκήο ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο δεκηνπξγεί κηα ζεηξά
εξσηεκάησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία. Μεξηθέο θξηηηθέο θαηά ηνπ επαγγέικαηνο
θζάλνπλ ζην ζεκείν λα ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αδχλαην λα είλαη θάπνηνο αλεμάξηεηνο
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έλαληη εθείλνπ πνπ ηνλ πιεξψλεη. Ζ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο αθνξά ηνλ
ζπγθεθξηκέλν νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ. Οη
ειεγθηέο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πηπρήο αλεμαξηεζίαο ζα πξέπεη λα κείλνπλ καθξηά απφ
επηξξνέο, νη νπνίεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ηε γλψκε ηνπο.
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο νξίδεη φηη ν ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη
αλεμάξηεηνο θαη αλεπεξέαζηνο ζηε ζθέςε γηα λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε
ηνπ θνηλνχ θαη λα απνθηήζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ θχξνο αθνχ, αλ
ν ειεγθηήο δελ ήηαλ αλεμάξηεηνο, ε γλψκε ηνπ δελ ζα πξνζέζεηε ηίπνηε ζηελ αμηνπηζηία
ησλ θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα εθπιεξψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ππνρξέσζε
πξνο ηνπο άγλσζηνπο ζ‟ απηφλ ρξήζηεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη ηνπο γλσζηνχο
εληνινδφρνπο ηνπ έξγνπ ηνπ αθφκε θη φηαλ ε γλψκε ηνπ είλαη αληίζεηε ζηηο επηζπκίεο
απηψλ πνπ ηνπ αλέζεζαλ ην Διεγθηηθφ έξγν.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ειεγθηψλ ην
.Ο.Δ.Λ. ζέζπηζε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:
 Ζ κε παξνρή ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επηηξέπεη
ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. Ζ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε
αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ
ειεγθηή.
 Ζ απαγφξεπζε έθθξαζεο νπνηαζδήπνηε θξίζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ή
απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ
 Ζ ηήξεζε ακεξφιεπηεο ζηάζεο ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρφκελσλ ή
άιισλ

ελδηαθεξφκελσλ,

εθθξάδνληαο

ρσξίο

πεξηηηνχο

ραξαθηεξηζκνχο

ηηο

δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ ειεγθηή.
 Ζ απνθπγή νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ ή άιινπ θηλήηξνπ γηα ηελ κεηαπνίεζε ηεο
εηθφλαο ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ.
 Σελ κε απνδνρή παξεκβάζεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
 Σελ ηδηαίηεξε επηθχιαμε φηαλ ζηνλ έιεγρν εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο ηνλ ειεγθηή πξφζσπα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ.
 Ζ κε απνδνρή ακνηβήο ή πξνκήζεηαο πέξαλ ηεο λνκίκνπ, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο
επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάζεζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ.
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 Ζ απζηεξή ηήξεζε ηεο θείκελε λνκνζεζίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα.

3.5 Γιαθήμιζη
Ο βαζηθφο θαλφλαο εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 6ε Μαξηίνπ 1975 απφ ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (F.E.E. πξψελ U.E.C.) θαη αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ. Βαζηθφ ηνπ πεξηερφκελν είλαη φηη ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο δελ
πξέπεη λα πξνβάιιεη ην φλνκά ηνπ κε ηξφπν πνπ ππνβαζκίδεη ην επάγγεικα, δειαδή δελ
πξέπεη λα δηαθεκίδεηαη ή λα πξνθαιεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ.
Γηαθήκηζε είλαη ε γλσζηνπνίεζε, ζην θνηλφ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο
νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηή ή ζπγθεθξηκέλε εηαηξία
ειεγθηψλ. Πξφθιεζε γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεγθηή απνηειεί ε ελέξγεηα
πξνζέγγηζεο πηζαλψλ πειαηψλ θαη πξνζθνξάο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαθήκηζε ή
ε πξφθιεζε γηα πξνζθνξά ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, απνηειεί γηα ηνλ ειεγθηή
πξάμε αλαμηνπξεπή. Τπάξρνπλ, σζηφζν, νξηζκέλεο κνξθέο δηαθήκηζεο, πνπ δελ
απνβιέπνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεγθηή θαη νη νπνίεο κπνξεί
λα γίλνπλ απνδεθηέο.
Ζ έλλνηα ηνπ θαλφλα πνπ δηέπεη ηε δηαθήκηζε δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο πξάμε
αληηδενληνινγηθή, δελ είλαη σζηφζν δπλαηφ λα επηηξαπεί ζε έλαλ επαγγεικαηία λα
επηδηψθεη κε ηε δηαθήκηζε νηηδήπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα έλα
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεδνκέλσλ, ψζηε αλ κελ εθηίζεηαη ην θνηλφ ζε θίλδπλν παξαπιάλεζεο
ηνπ. Ζ απζηεξή ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ
θνηλνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηξεπφκελε δηαθήκηζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ζπλεπή
πξνο ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνχ, ή κηαο ελδηαθεξφκελεο κεξίδαο ηνπ θνηλνχ, γηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ε δηαθήκηζε γίλεηαη παξαδεθηή ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
 Αγγειίεο γηα πξνζσπηθφ: Δπηηξέπεηαη ε αλαγγειία, κε νπνηνδήπνηε κέζν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, ζρεηηθά κε πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα
πξνζσπηθφ.
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 Καηαρσξήζεηο ζε θαηαιφγνπο: Δπηηξέπνληαη θαηαρσξήζεηο ζε θαηαιφγνπο, εθφζνλ
απηέο πεξηνξίδνληαη ζε ζηνηρεία, φπσο φλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ηνπ θαηαιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη
λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ειεγθηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν αθνξά ε θαηαρψξεζε.
 Αλαθνηλψζεηο ζε εθεκεξίδεο: Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηηο πξνζζήθεο ή
δηαγξαθέο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ, πνπ παξέρνπλ απφ θνηλνχ
ειεγθηηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζην θνηλφ ή ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο
δηεχζπλζεο ελφο θνξέα.
 Δκθάληζε εληχπσλ: Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ έλα ειεγθηηθφ - ινγηζηηθφ θνξέα έληππα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο κηαο θαηάιιειεο εκθάληζεο θαη λα πεξηέρνπλ κφλν ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ, θαλνληθά, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν. Δπηπιένλ
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα εμήο:
 Καηάινγν ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηνπ θνξέα
 Γλσζηνπνίεζε φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ησλ πφιεσλ ή ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο
αληηπξνζσπεχεηαη ν θνξέαο.
 πγγξαθή βηβιίσλ θηι.: ηαλ ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ζπγγξάθεη βηβιίν ή άξζξν γχξσ
απφ επαγγεικαηηθφ ζέκα, κπνξεί λα αλαθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηά ηνπ θαη ην
φλνκα ηνπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν εξγάδεηαη, ρσξίο φκσο λα δίλεη νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξερφκελεο απφ ην θνξέα ππεξεζίεο.
 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη δηεπζχλζεηο: Ο ειεγθηηθφο - ινγηζηηθφο θνξέαο κπνξεί λα
εθδίδεη γηα ηνπο πειάηεο, ή γηα κε πειάηεο, χζηεξα απφ δηθή ηνπο επηζπκία, έλα θαηάινγν
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαηππσκέλν κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα.
 Γεκνζηεχζεηο απφ πειάηεο: ηαλ ν πειάηεο πξνηίζεηαη λα δεκνζηεχζεη έθζεζε ηνπ
αλεμάξηεηνπ ειεγθηή, πνπ αθνξά ηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ πειάηε ή ηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα θαηαβάιιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε έθζεζε ηνπ δε ζα παξνπζηαζηεί κε ηξφπν
πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εχινγα φηη απνηειεί δηαθήκηζε γηα ηνλ ίδην ή γηα ην
θνξέα ηνπ.
 Ηδησηηθή απαζρφιεζε ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ: ηαλ ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο
απαζρνιείηαη ηδησηηθά σο εηαίξνο ή ζηέιερνο θάπνηαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη φηη ε επηρείξεζε απηή δελ ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή
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ηδηφηεηά ηνπ, κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ην θνηλφ ζηελ εληχπσζε φηη
ζπλδέεηαη κε ηελ επηρείξεζε κε απηή ηελ ηδηφηεηα. (ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, 1990)

3.6 Δπαγγελμαηικό Έπγο
Ο βαζηθφο θαλφλαο εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 17ε επηεκβξίνπ 1982 απφ ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (F.E.E. πξψελ U.E.C.).
χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο νθείιεη λα εθηειεί ηα επαγγεικαηηθά ηνπ
θαζήθνληα κε ηξφπν πνπ ζα ηνπ παξέρεη αζθαιή βάζε γηα νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή
γλψκε ηελ νπνία πξέπεη λα ζρεκαηίζεη. Σνχην πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ,
εζληθψλ θαη δηεζλψλ, ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ.
Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ, θαζψο θαη άιινπο
εηδηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ. Γηαηεξεί,
σζηφζν ηελ επζχλε γηα θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. Δπίζεο,
νθείιεη λα θαηαβάιιεη ηε δένπζα πξνζνρή θαηά ηελ επηινγή άιισλ εηδηθψλ, είηε απηνί
πξφθεηηαη λα δψζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηνλ ίδην, είηα πξφθεηηαη λα ππνδεηρζνχλ σο ζχκβνπινη
ηνπ πειάηε ηνπ.
Καηά ηε δηαηχπσζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο νθείιεη λα
αλαιακβάλεη θαη ηηο ζρεηηθέο επζχλεο θαη, ζπλεπψο, θαη ηελ επζχλε ηεο γλψκεο πνπ
ζρεκάηηζε, φρη κφλν απφ ηε δηθή ηνπ εξγαζία, αιιά θαη απφ ηελ εξγαζία ησλ άιισλ, ζηελ
νπνία έρεη βαζηζηεί. Υσξίο λα κεηψλεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε ελ γέλεη επζχλε ηνπ γηα ην
πφξηζκα ηνπ, ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο, φηαλ θάλεη ρξήζε ηεο εξγαζίαο άιινπ ειεγθηή ή
εηδηθνχ, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιαηζίσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ άιισλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο εξγαζίαο πνπ αλέιαβε.
Γηα ηελ επαγγεικαηηθή γλψκε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή απνηειεί ζεκειηψδε αλάγθε
ην λα βαζίδεηαη πιήξσο ζηελ επαγγεικαηηθή εξγαζία πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ ίδην ή κε ηελ
επζχλε ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε απφ κέξνπο ηνπ ειεγθηή αλάιεςε κηαο εξγαζίαο δελ πξέπεη
λα γίλεηαη, παξά κφλν εθφζνλ ηε ζεσξεί φηη είλαη ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ,
δηθαηνχκελνο λα αμηνπνηεί νπνηαδήπνηε εκπεηξία πνπ κπνξεί λα ηνπ δηαηίζεηαη απφ ην θνξέα
ηνπ θαη απφ ηξίηνπο εηδηθνχο. ε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ή θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο, θαίλεηαη αλαγθαία ε αλαδήηεζε ηεο βνήζεηα ηξίησλ, ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ εληνιέα – πειάηε θαη εθφζνλ ππάξμεη
άξλεζή ηνπ, ζα πξέπεη ν ειεγθηήο:
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 Να κελ απνδερζεί ή λα δηαθφςεη ηελ εξγαζία ή
 λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία, φζν θαιχηεξα κπνξεί, κεξηκλψληαο λα δηαηππψζεη ζηελ
πηζηνπνίεζή ηνπ ην γεγνλφο φηη δελ αλαιακβάλεη επζχλε γηα ην κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ
ζα ρξεηαδφηαλ ηε γλψκε ηξίησλ ή
 εάλ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ λα νινθιεξψζεη φζνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο είλαη ζε ζέζε λα
εθηειέζεη θαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ.
ε φηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηνπ, ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο
αλαζέηεη ζην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ κφλν ηηο εξγαζίεο πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφ λα
εθηειέζεη θαη επίζεο ζα πξέπεη λα αζθεί ηελ θαηάιιειε επίβιεςε. ε πεξίπησζε πνπ
ρξεζηκνπνηεί ζπκβνχινπο είηε απηνί πξνέξρνληαη απφ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα είηε είλαη
εηδηθνί ζε θάπνηνλ άιιν ηνκέα, ζα πξέπεη ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζχκβνπινη απηνί είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ ηε ζσζηή γλψκε
θαη ζην κέηξν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα, ζα πξέπεη λα επαιεζεχζεη ηε γλψκε απηή.
ηαλ ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο εθηειεί απφ θνηλνχ εξγαζία κε άιινπο, έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία λα θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ηα θαζήθνληα ηνπ θαζελφο θαη λα ιακβάλεηαη θάζε
κέηξν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα επαιεζεχεη ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη απφ φινπο
φζνπο αζρνινχληαη απφ θνηλνχ κε ην ίδην έξγν.
Σέινο απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ην λα θξνληίδεη ν
θάζε αλεμάξηεηνο ειεγθηήο λα δηαηεξεί απηή ηελ επάξθεηα θαη λα ππνβάιιεη ζε ζπλερή θαη
απζηεξή εμέηαζε ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη, γεληθά απφ ηνλ ίδην θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ. (ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, 1990)

3.7 Δσεμύθεια Δλεγκηή
Ο βαζηθφο θαλφλαο εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 17ε επηεκβξίνπ 1982 απφ ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (F.E.E. πξψελ U.E.C.) θαη
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ. χκθσλα κε ην βαζηθφ θαλφλα ν αλεμάξηεηνο
ειεγθηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη λα κε ζπληειεί ζηε ρσξίο
εμνπζηνδφηεζε απνθάιπςε γεγνλφησλ ή πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο εάλ έρεη ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε κηα
ηέηνηα απνθάιπςε. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα θάλεη ρξήζε γηα ίδην φθεινο, ή γηα φθεινο ηξίησλ,
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθέληξσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
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Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη βέβαηνο φηη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
είλαη ελήκεξν γηα ην φηη δεζκεχεηαη θαη απηφ απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ
απνξξήηνπ. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη
φηη ην πξνζσπηθφ ζα ηεξήζεη ηνπο θαλφλεο απηνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ φηαλ ππάξρεη αλάγθε
λα ιεθζεί ε γλψκε πξνζψπσλ πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ζα
πξέπεη ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο λα ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε ηνπ ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη
πξνηίζεηαη λα δεηήζεη ηε γλψκε ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ θαη γηα ην φηη ηα
πξφζσπα απηά δελ δεζκεχνληαη απφ επαγγεικαηηθνχο θαλφλεο ερεκχζεηαο.
Ζ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ
επαγγεικαηία θαη πειάηε ηνπ. Σν θαζήθνλ ηνπ ειεγθηή ζηνλ ηνκέα απηφ ζπλερίδεηαη θαη
κεηά απφ ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ν αξηζκφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ν επαγγεικαηίαο ειεγθηήο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Οπφηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο δελ πξέπεη
λα δηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, παξά κφλν φηαλ ν λφκνο ηνπ ην επηβάιιεη ή ην επηηξέπεη.
Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δελ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο
νπνηαδήπνηε απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ρσξίο εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ή ρσξίο λα εκπίπηεη ε
γλσζηνπνίεζε απηή ζηα λνκηθά ή επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. (ψκα Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ, 1990)
χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ .Ο.Δ.Λ.
πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Κ. 364 Β΄ /07-05-1997 ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ ηνπ απφξξεην θαη
λα κελ απνθαιχπηεη γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε απφ ην λφκν.
 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα θάλεη ρξήζε θαζ‟ νηνλδήπνηε
ηξφπν, γηα δηθφ ηνπ φθεινο ή φθεινο ηξίησλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ε
απνθάιπςε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ππεξάζπηζε
ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο.
 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη κεηά
ηε ιήμε ηεο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν.
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 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα ππελζπκίδεη ζηνπο βνεζνχο ηνπ ηελ
ππνρξέσζε ηεξήζεσο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη θαηά ην
δπλαηφλ φηη νη βνεζνί ηνπ ζα ηεξήζνπλ απηφ.

3.8 σέζειρ Με Σοςρ ςναδέλθοςρ
Ο βαζηθφο θαλφλαο εγθξίζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ 17ε επηεκβξίνπ 1982 απφ ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Διεγθηψλ (F.E.E. πξψελ U.E.C.) θαη
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ.. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο
πξέπεη πάληνηε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ πξνάγεη ηηο θαιέο ζρέζεηο κέζα ζην
επάγγεικα. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
αλεμάξηεηνο ειεγθηήο αληηθαζηζηά ή αληηθαζηζηάηαη απφ ζπλάδειθν ή φηαλ παξνπζηάδεηαη
αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ δηαθνξεηηθψλ ειεγθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ θνξέσλ.
Κάζε αλεμάξηεηνο ειεγθηήο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηα άιια κέιε ηνπ επαγγέικαηνο
κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ ζα ήζειε θαη ν ίδηνο λα ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζε παξφκνηεο
πεξηζηάζεηο, δειαδή κε εηιηθξίλεηα, επγέλεηα θαη εθηίκεζε.
Γπζθνιίεο κπνξεί πάληνηε λα πξνθχπηνπλ φηαλ έλαο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο θαιείηαη
λα αληηθαηαζηήζεη θάπνηνλ άιιν, σο ειεγθηήο ή σο ηερληθφο ζχκβνπινο ελφο εληνιέα πειάηε. Ηδηαίηεξα φηαλ ε κεηαβηβαδφκελε εξγαζία ζπλίζηαηαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε
ινγηζηηθφ έιεγρν, ηφηε ρξεηάδεηαη λα πξνζερζνχλ θαη άιια ζέκαηα, πέξα απφ ηελ ηήξεζε
ησλ ζπλήζσλ θαλφλσλ επγέλεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ειεγθηή
κπνξεί λα νθείιεηαη ζε άξλεζε ηνπ λα δερηεί αηηήκαηα ηνπ πειάηε, ηα νπνία ζεσξεί σο κε
νξζά. πλεπψο, απνηειεί ζέκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ην λα ελεκεξψλεηαη ν λένο
ειεγθηήο γηα φια ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνο έιεγρν επηρείξεζεο, ηα νπνία ν απεξρφκελνο
ειεγθηήο θξίλεη ζθφπηκν φηη ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν λένο ειεγθηήο.
Γηα ην ιφγν απηφλ, θάζε κέινο ηνπ επαγγέικαηνο, πξηλ απνδερζεί ηελ αλάιεςε
ειέγρνπ ηνλ νπνίν δηελεξγνχζε κέρξη ηψξα άιινο ειεγθηήο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
βεβαηψλεηαη φηη ν πξνεγνχκελνο ειεγθηήο έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ εληνιέα –
πειάηε γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη ειεχζεξε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πειάηε κε ηνλ
πξνηεηλφκελν λέν ειεγθηή. Δάλ δελ έρεη δνζεί ε ζπγθαηάζεζε απηή, δελ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απνδεθηφο ν δηνξηζκφο. Δπίζεο, ν απεξρφκελνο ειεγθηήο, εθφζνλ έρεη εμαζθαιίζεη
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν δηάδνρφ ηνπ
γηα φια ηα ζέκαηα πνπ λνκίδεη φηη ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ ν ηειεπηαίνο. Απφ ηα
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παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη απαξαίηεηνο ν πςειφο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ, ελψ ε ζπλεξγαζία απηή είλαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ
πειαηψλ.
Ωζηφζν δελ είλαη κφλν νη ελδνεπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεξείηαη
ην πλεχκα επγέλεηαο. Ζ ππφιεςε ηνπ θάζε ειεγθηή, αιιά θαη ηνπ επαγγέικαηνο ζπλνιηθά
ππεξεηείηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, φηαλ φια ηα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο
ζπκπεξηθέξνληαη πξνο φινπο, κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο, θαηά ηξφπν πνπ αξκφδεη ζην επαγγεικαηηθφ θχξνο, ην νπνίν αμηψλνπλ λα
έρνπλ.

3.9 Κώδικαρ Γεονηολογίαρ Σηρ IFAC
Σνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC έρεη επεμεξγαζηεί ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηεο
νκνζπνλδίαο ελψ, ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε έγηλε ην 2005, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο
ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2006. ηελ έθδνζε απηή παξνπζηάζηεθε έλα πιαίζην κε βάζε ην νπνίν
θάζε ινγηζηήο νθείιεη λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα αληηκεησπίδεη θαηάιιεια
πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ν Κψδηθαο ζέηεη. O επαγγεικαηίαο
ινγηζηήο αζθεί θάζε θνξά επαγγεικαηηθή θξίζε αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.
Βάζεη ηνπ Κψδηθα, εζληθέο νξγαλψζεηο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ είλαη κέιε ηεο IFAC ζε
θάζε ρψξα νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Ωζηφζν ν ηξφπνο εηζαγσγήο
θαλφλσλ δενληνινγίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο κπνξεί λα πνηθίιιεη. ε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο
γηα παξάδεηγκα ε Μεγάιε Βξεηαλία, ν Καλαδάο θαη νη Ζ.Π.Α. νη θαλφλεο δενληνινγίαο
επαθίεληαη ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα, ελψ ζε άιιεο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηαπσλία
θαη ε Γαιιία, νη θαλφλεο δενληνινγίαο έρνπλ εηζαρζεί ζηε λνκνζεζία.
Ο Κψδηθαο ηεο IFAC ζηεξίδεηαη ζε πέληε βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο, νη νπνίεο
είλαη:
 Αθεξαηφηεηα: Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα είλαη έληηκνο θαη δίθαηνο ζηελ
παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο.
 Αληηθεηκεληθφηεηα: Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα κελ επηηξέπεη πξνθαηάιεςε ή
κεξνιεςία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επηξξνή απφ άιινπο, λα επεξεάδνπλ ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ.
 Δπαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα: Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα, θξνληίδα θαη επηκέιεηα θαη
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νθείιεη λα ζπληεξεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη
ψζηε ν πειάηεο ηνπ λα ιακβάλεη άξηζηεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο.
 Δρεκχζεηα: Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα ζρεηηθά κε
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 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. Οκνίσο ν επαγγεικαηίαο
ινγηζηήο νθείιεη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπ ζρέζεο γηα ίδηνλ φθεινο ή γηα φθεινο ηξίησλ πξνζψπσλ.
 Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά: Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε ηξφπν
αξκφδνληα ζηελ θαιή θήκε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα απνθεχγεη
θάζε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δπζθεκήζεη ην επάγγεικα. (Κ. Καξακάλεο,
2008),
Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο IFAC είλαη πνιχ εθηελήο θαη αλαθέξεηαη ζ‟ έλα πιήζνο
ιεπηνκεξεηψλ. Υσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ηκήκαηα: Σν πξψην ηκήκα αλαθέξεηαη ζηηο
γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο ινγηζηέο ή ειεγθηέο πνπ
είλαη κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη αζθνχλ
ηνλ έιεγρν ή ηε ινγηζηηθή ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή κέζσ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ην
ηξίην αλαθέξεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή
ζε ινγηζηέο ή ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, αιιά, απφ ηελ άιιε πιεπξά,
είλαη ππάιιεινη ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
θνπφο ηεο IFAC δελ είλαη λα ζηεξήζεη απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θάπνηα ηκήκαηα
αγνξψλ, ηα νπνία ήδε θαηέρνπλ, αιιά λα δηαηεξήζνπλ απηά ηα ηκήκαηα. Δπνκέλσο, ν
Κψδηθαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα
αηηηνινγήζνπλ γηαηί πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ απηέο νη εξγαζίεο απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο
θαη φηη ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη, θπξίσο,
κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ε
πνιππινθφηεηα, ζηελ νπζία είλαη ην αλαγθαίν ηίκεκα γηα ηε δηαηήξεζε απφ ην επάγγεικα
ηεο πξνλνκηαθήο ηνπ ζέζεο κέζα ζηελ αγνξά.
Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη, πνιιέο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο είλαη
πνιχ πην «ραιαξέο», απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ην ειιεληθφ δίθαην γηα ηνπο
Οξθσηνχο Διεγθηέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πάξα πνιιέο άιιεο ρψξεο. Ζ ππνρξέσζε ησλ
επαγγεικαηηψλ, πξσηαξρηθά, είλαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν
εξγάδνληαη. Δπνκέλσο, εθεί πνπ νη δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είλαη απζηεξφηεξεο
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απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, είλαη πξνθαλέο φηη ζα εθαξκνζηνχλ νη εζληθέο
δηαηάμεηο.
Ζ πνιππινθφηεηα δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο κηα ζχγρπζε, ε νπνία αληηζηξαηεχεηαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Έγηλε πξνζπάζεηα νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα λα εκθαληζηνχλ κ‟
έλαλ ηξφπν ηέηνην, ψζηε ν αλαγλψζηεο εχθνια λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ην λφεκά ηνπο.
Έηζη, εθηφο απφ ηηο πεξηγξαθέο, ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο δηαγξακκάησλ, φπνπ ν
ειεγθηήο, αιιά θαη ν κε έκπεηξνο γηα ην ειεγθηηθφ επάγγεικα αλαγλψζηεο, κπνξεί λα
θαηαλνήζεη, ζρεηηθά εχθνια, πνηεο είλαη νη βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC.
ην βηβιίν ηνπ Γ. Νηδαλάηνπ «Ο Έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο εληξνπίαο»
γίλεηαη αλάιπζε ησλ δχν πξψησλ ηκεκάησλ ηνπ Κψδηθα θαη ν ιφγνο πνπ δελ αλαιχεηαη ην
ηξίην ηκήκα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, πνπ αθνξά ηνπο ινγηζηέο ππαιιήινπο ησλ
ηδησηηθψλ εηαηξηψλ, είλαη φηη ζηε ρψξα καο δελ έρεη, γηα ηελ ψξα ηνπιάρηζηνλ, πξαθηηθή
ζεκαζία.
Παξαηίζεηαη παξαθάησ έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ
ηκεκάησλ ηνπ Κψδηθα:
Πίλαθαο 1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Γ.Ο.Λ.
ΣΜΖΜΑ Α

ΣΜΖΜΑ Β
ΣΜΖΜΑ Γ
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
Βαζηθέο Αξρέο γηα θάζε Σξφπνη εθαξκνγήο βαζηθψλ Σξφπνη εθαξκνγήο βαζηθψλ
επαγγεικαηία ινγηζηή, είηε αξρψλ
ζε
ζπγθεθξηκέλεο αξρψλ
ζε
ζπγθεθξηκέλεο
πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην θνηλφ πεξηζηάζεηο,
παξαδείγκαηα πεξηζηάζεηο,
παξαδείγκαηα
ή έρεη ζρέζε εξγαζίαο κε απεηιψλ
θαη
κέηξα απεηιψλ
θαη
κέηξα
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.
αληηκεηψπηζεο
γηα
θάζε αληηκεηψπηζεο
γηα
θάζε
επαγγεικαηία ινγηζηή πνπ επαγγεικαηία ινγηζηή κε ζρέζε
πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην θνηλφ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο
100. Δηζαγσγή
110.Αθεξαηφηεηα

200. Δηζαγσγή
210.Αλαδνρή Δξγαζηψλ

120.Αληηθεηκεληθφηεηα

220.χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ

130.Δπαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη
επηκέιεηα
140.Δρεκχζεηα

230.Έθδνζε δεχηεξεο γλψκεο

150.Δπαγγεικαηηθή
ζπκπεξηθνξά

240.Ακνηβέο θαη άιινη ηξφπνη
απνδεκίσζεο
250.Μάξθεηηλγθ επαγγεικαηηθψλ
ππεξεζηψλ
260.Λήςε δψξσλ θαη απνδνρή
Φηινμελίαο
270.Φχιαμε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε
280.Αληηθεηκεληθφηεηα-φιεο νη
επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
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300. Δηζαγσγή
310.Δλδερφκελεο ζπγθξνχζεηο
ζπκθεξφλησλ
320.Πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηξίηνπο
330.Δπάξθεηα γλψζεσλ θαη
εκπεηξηψλ
340.Καηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε
350.Κίλεηξα θαη παξφηξπλζε

290.Αλεμαξηεζία-ππεξεζίεο
δηαζθάιηζεο

Πεγή: Κ. Καξακάλεο, (2008), «χγρξνλε ειεγθηηθή: ζεσξία θαη πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα»

3.9.1 Σο Ππώηο Σμήμα Σος Κώδικα
Σν πξψην ηκήκα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC, νξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο πάλσ ζηηο
νπνίεο βαζίδνληαη νη επί κέξνπο ξπζκίζεηο ησλ άιισλ ηκεκάησλ. Ο ειεγθηήο θαη ν
επαγγεικαηίαο ν νπνίνο εξγάδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, πξέπεη λα δηαζέηεη πέληε βαζηθά
πξνζφληα: Να είλαη αληηθεηκεληθφο, λα είλαη αθέξαηνο, λα έρεη έλα πςειφ επίπεδν
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ κε επηκέιεηα, λα
ζπκπεξηθέξεηαη κε επαγγεικαηηζκφ ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη ζηελ αγνξά θαη λα ηεξεί ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
απαζρφιεζε.

Γηάγξακκα 2: Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC.
Πεγή: Γ. Νηδαλάηνο, (2009), «Ο έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο εληξνπίαο»
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Δπεηδή πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο παξαβίαζεο ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο,
ην επάγγεικα, ζε εζληθφ επίπεδν, κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ή νη
ίδηεο νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο, κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζσηεξηθά ιεηηνπξγνχλ, πξέπεη
λα έρνπλ πάξεη κέηξα, νχησο ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ παξαβηάζεσλ. Σα
κέηξα απηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: Δίλαη εθείλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ,
θαη‟ αξρήλ, απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ επαγγέικαηνο. Γεχηεξνλ,
είλαη εθείλα ηα νπνία νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο, κε βάζε ηελ εζσηεξηθή ηνπο νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία, έρνπλ ζεζκνζεηήζεη, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο παξαβίαζεο
ηεο δενληνινγίαο. Καη ηξίηνλ, ππάξρεη θαη κία θαηεγνξία εηδηθψλ κέηξσλ, πνπ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαη θαη κε απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη κε απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ
φξγαλα εθηφο ηεο εηαηξίαο.
Σα γεληθά ζεζκνζεηεκέλα κέηξα, κπνξεί λα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ εζληθή
θπβέξλεζε ή απφ ηα επαγγεικαηηθά ψκαηα ζε θάζε ρψξα ή, ηέινο, απφ άιινπο ζρεηηθνχο
θνξείο, έρνπλ φκσο ηελ ηζρχ λφκσλ ή δηαηάμεσλ θαη είλαη γεληθήο εθαξκνγήο γηα φινπο
ηνπο επαγγεικαηίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Σέηνηα κέηξα, πνπ ππάξρνπλ άιισζηε θαη ζηε
ρψξα καο, θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο. Δίλαη νη δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο,
δειαδή είλαη ξπζκηζκέλνο απφ ην λφκν ν ηξφπνο εηζαγσγήο ζην επάγγεικα θαη ε εμέιημε
κέζα ζε απηφ. Δίλαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα, δειαδή ηα ειεγθηηθά πξφηππα, ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. Δίλαη ξπζκίζεηο θαη λφκνη γηα ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή
επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ, πνπ επίζεο είρακε θαη έρνπκε ζηε ρψξα καο.
Δίλαη ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζα ζηηο
ίδηεο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, δειαδή ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ κέηξα θαη θαλφλεο πνπ έρνπλ
ιεθζεί ζηα πιαίζηα ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, αιιά πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ φξγαλα
εθηφο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Δίλαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επνπηεία ησλ
επαγγεικαηηψλ ζε πεηζαξρηθφ επίπεδν, θαη ζηνλ ηξφπν ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη, ηέινο, είλαη
εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, δειαδή έιεγρνη πνπ γίλνληαη ζηηο ίδηεο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ή
ζηνπο ειεγθηέο απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο.
Απηή ε θαηεγνξία ησλ κέηξσλ, ηα νπνία ζπλερψο ηζρπξνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν,
απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηξνπήο ησλ θηλδχλσλ παξαβίαζεο ησλ
αξρψλ ηεο δενληνινγίαο. Ζ πξφζθαηε εθαξκνγή ηεο φγδνεο Οδεγίαο, ζην επίπεδν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη έλα πιαίζην ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηά ηα κέηξα.
Σα εηαηξηθά κέηξα, ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ
θάζε ειεγθηηθήο εηαηξίαο, νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα απνηξέςνπλ παξαβηάζεηο ηεο
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Μ‟ απηά ηα ζέκαηα ζα αζρνιεζνχκε πην θάησ, εθηελέζηεξα.
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Σέινο, ε εηδηθή θαηεγνξία ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, κπνξεί λα αθνξά
έλα κεραληζκφ δηαρείξηζεο ηεο θνηλνπνίεζεο παξαπφλσλ ή έλα κεραληζκφ γλσζηνπνίεζεο
παξαβηάζεσλ ηνπ Κψδηθα, δειαδή λα απνθαιχπηνληαη, θπξίσο κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαη
ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ηα παξάπνλα ηα νπνία εθθξάδνληαη γηα ηε δνπιεηά ησλ ειεγθηηθψλ
εηαηξηψλ ή ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ ή απφ ηελ ίδηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ή απφ θάπνην
επαγγεικαηηθφ ή επνπηηθφ ξγαλν θαη λα γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηνπο ηξίηνπο παξαβηάζεηο
ηνπ Κψδηθα, νη νπνίεο έγηλαλ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία. Απηνί νη κεραληζκνί είλαη
πξνθαλέο φηη απνηεινχλ έλα ηζρπξφ κεραληζκφ πίεζεο ζηηο ίδηεο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, γηα
λα απνθχγνπλ πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα.

Γηάγξακκα 3: Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ παξαβίαζεο ηεο δενληνινγίαο.
Πεγή: Γ. Νηδαλάηνο, (2009), «Ο έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο εληξνπίαο»

3.9.2 Σο Γεύηεπο Σμήμα Σος Κώδικα
Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC, ζρεηίδεηαη κε ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη ινγηζηέο, δειαδή απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ
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αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία ζηελ νπνία πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο. Δμαηξνχληαη επνκέλσο νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο ή ειεγθηέο νη νπνίνη κπνξεί λα
εξγάδνληαη κέζα ζε κία εηαηξία ζαλ ππάιιεινη, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ άιιεο ξπζκίζεηο,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηξίην ηκήκα ηνπ Κψδηθα. Απηφ ην ηκήκα ηνπ Κψδηθα είλαη ην
κεγαιχηεξν θαη ην πην ζχλζεην θαη θαιχπηεη έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο πεξηπηψζεσλ
παξαβηάζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο πεξηπηψζεσλ παξαβηάζεσλ ηεο δενληνινγίαο.
Με βάζε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο, πνπ ιεηηνπξγεί
ζαλ αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο, ή κία ειεγθηηθή εηαηξία, ε νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε
έλαλ πειάηε, πξέπεη λα εμεηάζεη, πξηλ αλαιάβεη κία εξγαζία, αλάινγα θαη κε ηε θχζε απηήο
ηεο εξγαζίαο, δέθα δηαθνξεηηθά δεηήκαηα:
Σν έλα αθνξά πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ηα
κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα απηέο ηηο πηζαλέο παξαβηάζεηο, φπσο απηέο
νη αξρέο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πξψην κέξνο ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο. Γειαδή, φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξψην ηκήκα ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο, πνπ θαζηεξψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο, απνηεινχλ κφλν έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη έλαο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή κία ειεγθηηθή εηαηξία, φηαλ
πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζ‟ έλαλ πειάηε.
Έλα άιιν δήηεκα, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, είλαη ε απνδνρή ή κε απνδνρή ηνπ
πειάηε απφ ηνλ επαγγεικαηία, αιιά θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Γειαδή, ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ηνπ πειάηε πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο καδί
ηνπ, αιιά θαη εμέηαζεο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο, αλ πξέπεη λα αλαιεθζεί.
Αλ ε αλάιεςε κηαο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε αιιαγή ελφο επαγγεικαηία, δειαδή αλ κία
εηαηξία ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ειεγθηή θαη ε ειεγρφκελε εηαηξία απνθαζίζεη λα πξνζιάβεη
ή λα δηνξίζεη έλαλ άιιν ειεγθηή ηελ επφκελε ρξήζε, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο
θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ απφ ην λέν ειεγθηή θη απηά πεξηιακβάλνληαη κέζα
ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο.
Πξέπεη λα εμεηάδεηαη, κήπσο ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηνλ
επαγγεικαηία ειεγθηή ή ηελ ειεγθηηθή εηαηξία, απ‟ ηε κία πιεπξά θαη ηνλ πειάηε, απφ ηελ
άιιε πιεπξά. Πξέπεη λα εμεηάδεηαη κήπσο ε ειεγθηηθή εηαηξία ή ν επαγγεικαηίαο
ιεηηνπξγνχλ ζα ζεκαηνθχιαθεο ηεο πεξηνπζίαο πειάηε ηνπο θαη, επνκέλσο, ζ‟ απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ κηα ζεηξά εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηηο αλαιάβνπλ ή πξέπεη λα
γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα.
Αλ έλαο επαγγεικαηίαο ή έλαο ειεγθηήο, θιεζεί λα εθθξάζεη κηα δεχηεξε γλψκε ζε
εξγαζία, πνπ έρεη θάλεη πξνεγνχκελα άιινο επαγγεικαηίαο, ηφηε ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
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δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Έλα εηδηθφ δήηεκα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κψδηθα
είλαη απηφ ησλ ακνηβψλ πνπ ζα ιάβνπλ νη επαγγεικαηίεο γηα ην έξγν πνπ ζα πξνζθέξνπλ
ζηνλ πειάηε, αιιά θαη πηζαλψλ απνδεκηψζεσλ ή εζφδσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην
απνηέιεζκα θαη ηα νπνία κπνξεί λα πιήηηνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.
Έλα άιιν δήηεκα είλαη ν ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο νη
ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη νη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο. ην ίδην ηκήκα ηνπ Κψδηθα, ππάξρνπλ
ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο
θαη, εηδηθά, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή γηα ηηο
ειεγθηηθέο εξγαζίεο.
Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ηα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα
ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο ή αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο,
ειεγθηέο ή ινγηζηέο.

Γηάγξακκα 4: Εεηήκαηα ηνπ Κψδηθα πνπ ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη
ινγηζηέο.
Πεγή: Γ. Νηδαλάηνο, (2009), «Ο έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο εληξνπίαο»
Σν πξψην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη, είλαη νη πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ βαζηθψλ αξρψλ
ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξψην ηκήκα πνπ εμεηάζηεθε. πσο
είπακε, απηέο νη παξαβηάζεηο κπνξεί λα γίλνληαη γηα δηάθνξεο αηηίεο, ε πξψηε απ‟ ηηο νπνίεο
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είλαη ην ίδην ζπκθέξνλ. Δπνκέλσο, πξηλ ηελ αλάιεςε κηαο εξγαζίαο ή ηε ζπλέρηζε κηαο
εξγαζίαο απφ ειεγθηηθή εηαηξία ή επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη ινγηζηέο, πξέπεη λα
εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ίδην ζπκθέξνλ γηα ηνλ επαγγεικαηία, ηέηνην ην νπνίν
κπνξεί λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. Οξηζκέλεο απφ
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαβίαζε ιφγσ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ, είλαη γλσζηέο θαη
θαηαλνεηέο ζηνλ θάζε ειεγθηή, ελψ θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Κψδηθα, είλαη πην ζπάληεο.
Πξέπεη λα εμεηαζηεί κήπσο, κε ην ζπγθεθξηκέλν πειάηε, ε εηαηξία ή ηα άηνκα πνπ ζα
θάλνπλ ηελ εξγαζία έρνπλ ζπλεηαηξηθέο ζρέζεηο, θάλνπλ, δειαδή, καδί δνπιεηέο. Σφηε δελ
κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηνη, είλαη πξνθαλέο. Πξέπεη λα εμεηαζηεί κήπσο θάπνηα άηνκα
έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή έρνπλ ζπκθέξνληα ζε θάπνην
άιιν ρψξν, αιιά πνπ είλαη θνηλά ζπκθέξνληα κε ηνπ πειάηε. Γειαδή λα εμεηαζηεί κήπσο ε
ειεγθηηθή εηαηξία ή ν ειεγθηήο έρνπλ ίδηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κε ηνλ πειάηε πνπ
θαινχληαη λα ειέγμνπλ. Απηφ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ζπλεηαηξηθέο ζρέζεηο, αιιά, ζε
θάζε πεξίπησζε, δεκηνπξγεί ζρέζεηο ηδίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ειεγθηή απέλαληη ζηνλ
ειεγρφκελν. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ζπάληεο γεληθά θαη εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο.
Τπάξρνπλ, φκσο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο είλαη ζπλεζηζκέλεο, φπσο εμάξηεζε απφ ηηο
ακνηβέο ελφο πειάηε. Γειαδή αλ κηα ειεγθηηθή εηαηξία, έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο, ή έλα
ειεγθηηθφ γξαθείν, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο ην εηζπξάηηνπλ
απφ έλαλ πειάηε. Σφηε είλαη εμαξηεκέλνη, θαηά θάπνην ηξφπν, απφ απηφλ, γηαηί, αλ ράζνπλ
ηνλ πειάηε, θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ζεκαληηθά έζνδα. Καηά ζπλέπεηα απηή ε ζρέζε θαη
απηφ ην ζπκθέξνλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά ζην έξγν ηνπο. Μπνξεί λα ππάξρεη
θφβνο κήπσο ραζεί έλαο πειάηεο, γηα δηάθνξεο άιιεο αηηίεο, θάηη πνπ κπνξεί λα κελ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ακνηβέο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη δήηεκα ηδίνπ ζπκθέξνληνο.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θη απηφ αθνξά κφλν ηα άηνκα ειεγθηέο, ππάξρεη πηζαλφηεηα
θάπνηα άηνκα ηα νπνία δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ινγαξηαζκφ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, λα
δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ πειάηε, κε ζθνπφ λα θχγνπλ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία θαη λα
πξνζιεθζνχλ ζαλ ππάιιεινη ηνπ πειάηε. Απηφ, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, δεκηνπξγεί
κεγάιν θίλδπλν ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο,
γηαηί έρνπλ ζπκθέξνλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ κειινληηθνχ εξγνδφηε ηνπο θαη
φρη ην ζπκθέξνλ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ή ηνπ επαγγέικαηνο.
Μηα άιιε πεξίπησζε, ε νπνία επίζεο είλαη ζπάληα, είλαη λα ππάξρνπλ, αλάκεζα ζηελ
ειεγθηηθή εηαηξία θαη ζηνλ πειάηε, δαλεηαθέο ζρέζεηο, δειαδή ν έλαο λα έρεη δαλείζεη
ρξήκαηα ζηνλ άιινλ. Σφηε έρνπλ ζρέζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηνπο. Φπζηθά,
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ζ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, δελ εληάζζνληαη νη
ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο δαλεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ηξάπεδεο.
Σέινο, κηα άιιε πεξίπησζε είλαη λα εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο ε ακνηβή
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην απνηέιεζκα, ην γλσζηφ «success fee». ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,
ππάξρεη θίλδπλνο παξαβίαζεο ηεο δενληνινγίαο γηα ίδην ζπκθέξνλ.
ην παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδνληαη απηέο νη πηζαλέο θαηεγνξίεο παξαβηάζεσλ,
πνπ πεγάδνπλ απφ ίδην ζπκθέξνλ ηνπ ειεγθηή.

Γηάγξακκα 5: Καηεγνξίεο παξαβηάζεσλ ηνπ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ Ίδην πκθέξνλ.
Πεγή: Γ. Νηδαλάηνο, (2009), «Ο έιεγρνο σο κεραληζκφο αξλεηηθήο εληξνπίαο»
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ – ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΚΣΩΝ

4.1 Διζαγωγή
Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεγθηψλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε πνηεο
εηαηξίεο ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νξθσηνχο ειεγθηέο.
Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ππνρξενχληαη απφ δηάηαμε λφκνπ λα
ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο, ειεγθηέο απφ ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ.
Σέηνηεο εηαηξείεο είλαη:
 Οη ηξαπεδηθέο, νη αζθαιηζηηθέο, νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, νη εηαηξείεο
δηαρεηξίζεσο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (άξζξν
3 § 1γ Π.Γ. 226/92).
 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην,
θαζψο θαη απηέο πνπ ην κ. Κεθάιαην, ελ φισ ή ελ κέξεη, έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα
εγγξαθή (άξζξν 3 § 1ζη Π.Γ. 226/92).
 Οη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ- Δ.Π.Δ.Τ.(λ. 2396/96).
 Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο Α.Υ.Δ. (λ.1806/86).
 Οη αλψλπκεο πνδνζθαηξηθέο θαη θαιαζνζθαηξηθέο εηαηξείεο (λ. 2725/99).
 Οη εηαηξείεο πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο (άξζξν 18 λ. 1069/80).
 Ζ θηεκαηηθή εηαηξεία ηνπ δεκνζίνπ(άξζξν 20 λ. 973/79).
 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζπλδεδεκέλεο κ‟ απηέο επηρεηξήζεηο (άξζξν 3 § 1 ε Π.Γ.
226/92).
 Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
42α ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Δθηφο φκσο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί θάπνηα
εηαηξία πξναηξεηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη νξθσηνχο ειεγθηέο κε απνηέιεζκα πνιιέο
αλψλπκεο εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ νξθσηνχο ειεγθηέο, παξφηη δελ έρνπλ ηέηνηα
ππνρξέσζε απφ ην λφκν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζρεηηθή δηάηαμε ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, αιιά απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο. (Ν.
2190/20)
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χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 409/86, νη αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α, εθιέγνπλ ππνρξεσηηθά ηνπο
ειεγθηέο ηνπο απφ ην ζψκα νξθσηψλ ινγηζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα εθιέγνπλ αληί γηα δχν, έλα κφλν νξθσηφ ειεγθηή.
Σα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο απηή έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 52 ηνπ λ. 3604/07, ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηελ αλψλπκε
εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη νξθσηφ ειεγθηή, είλαη, κεηά ηε κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ
πνζψλ ζε επξψ (άξζξν 16 § 4 θαη 7 λ. 2919/2001):
 χλνιν ηζνινγηζκνχ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ α κέρξη
θαη ε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ.. επξψ 2.500.000,00.
 Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ 5.000.000,00 επξψ.
 Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 50 άηνκα.
(http://www.mitilinos.gr)

4.2 Αμοιβή Δλεγκηή
Ζ ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, πνπ δηνξίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
ηαθηηθνχ ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί
νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ. Ο δηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ
γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο απφ ηελ εηαηξεία. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο ζεσξνχληαη φηη
απνδέρζεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, εθφζνλ δελ ηνλ απνπνηεζνχλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ (άξζξν 36 παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/20).
χκθσλα κε ην Νφκν 2190 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 13 παξ. 1 ηνπ Ν. 2339/95 θαη 10 παξ. 10 ηνπ Ν. 2741/99 φηαλ
δελ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ Α.Δ. απφ νξθσηφ ινγηζηή, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ
ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ
επαγγέικαηνο απφ ην Ο.Δ.Δ.
Οη ειεγθηέο ακείβνληαη πάληα απφ ηελ εηαηξεία. Ζ ακνηβή νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ηνπο δηνξίδεη. Ζ απφθαζε αξ. Κ2-14054/ΦΔΚ 76/1-2-2000 νξίδεη
φηη ηα ειάρηζηα φξηα ακνηβήο γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ Α.Δ. έρνπλ σο εμήο:
 πνζνζηφ 0,40‰ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη κέρξη ην πνζφ ησλ 586.940 επξψ
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 πνζνζηφ 0,30‰ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη γηα ην πνζφ απφ 586.941 επξψ κέρξη
880.410 επξψ
 πνζνζηφ 0,25‰ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην πνζφ απφ 880.411 επξψ κέρξη
1.760.821 επξψ
 πνζνζηφ 0,20‰ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην πνζφ πέξαλ ησλ 1.760.822 επξψ
Ζ ακνηβή γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ειεγθηέο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ πνζνχ ησλ
147 επξψ), ελψ ε ππέξ ηνπ Ο.Δ.Δ. παξαθξάηεζε επί ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ θαζνξίδεηαη
ζε πνζνζηφ 10%.
χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ λφκνπ 3693/2008 ε ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα
ππεξεζίεο απφ λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν ππφ νπνηαδήπνηε αίξεζε ή
πξνζεζκία ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Δπίζεο πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληζηά θαη
ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ απφ λφκηκν ειεγθηή ή
ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ εμαξηάηαη ή επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα ή ζε ζπγαηξηθή ηεο ή ζε ζπγγελή ηεο ή ζε απφ
θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα, απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ή απφ
ζπλδεδεκέλν κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή απφ λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν
πνπ αλήθεη ζην ίδην δίθηπν κε απηνχο.
Σέηνηνπ είδνπο πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζπλεπάγνληαη, πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ,
θαη ηελ απνβνιή ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ απφ ην ζχζηεκα
δεκφζηαο επνπηείαο θαη νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή εξγαζία δηελεξγείηαη απφ απηνχο δελ
παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. (http://www.oe-e.gr)

4.3 σέζειρ Δλεγκηών Και Δλεγσόμενων
Ο ειεγθηήο έρεη ζεζκηθά έλα δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηε δηαθίλεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ
ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο ειεγθηήο απφ ηε ζέζε ηνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο ηφζν
απφ απηνχο πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ
πεξηιεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ απηέο νη θαηαζηάζεηο. ηα πιαίζηα ηεο
αλάιεςεο ελφο ειέγρνπ ν ειεγθηήο δηαηεξεί επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ηέζζεξηο
ζεκαληηθέο νκάδεο.
 Σε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. (Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο
πεξηιακβάλεη ηα άηνκα ηα νπνία ζπιινγηθά ζρεδηάδνπλ, ζπληνλίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ειέγρνπ,
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ππάξρεη κηα εθηεηακέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηεο δηνίθεζεο. Ο
ειεγθηήο γηα λα απνθηήζεη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ έιεγρν έρεη
ζπρλά ηελ αλάγθε πξφζβαζεο θαη ζπιινγήο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο
επηρείξεζεο).
 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. (Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο επηρείξεζεο είλαη ην αλψηαην
εθείλν ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ φηη ε επηρείξεζε
ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεηφρσλ ηεο).
 Σνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. (Ο αλεμάξηεηνο έιεγρνο έρεη κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Ζ δηνίθεζε γηα παξάδεηγκα κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη λα ππνβάιιεη κηα έθζεζε γηα ηελ
πνηφηεηα ηεο δνπιείαο ηνπ. Ζ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηα εξγαζίαο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή. Ωζηφζν κπνξεί
λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή. Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ
επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηε δηθή ηνπ εμέηαζε, ζα πξέπεη λα
ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ επάξθεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη λα
αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Ζ επάξθεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειεγθηή κπνξεί λα δηαπηζησζεί κεηά απφ εμέηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
εκπεηξίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ, ελψ ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ κπνξεί λα
αμηνινγεζεί κεηά απφ κειέηε ηνπ νξγαλσηηθνχ επηπέδνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη κέζα
απφ κηα επηζθφπεζε ηεο νπζίαο ησλ εθζέζεσλ ηνπ).
 Σνπο κεηφρνπο. (Οη κέηνρνη βαζίδνληαη ζηηο ειεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα πεηζηνχλ φηη ε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο έρεη δηαρεηξηζηεί
ζσζηά ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ. Γη‟ απηφ ν ειεγθηήο
έρεη κηα ζεκαληηθή επζχλε έλαληη ησλ κεηφρσλ πνπ είλαη νη θχξηνη ρξήζηεο ηεο έθζεζεο
ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ν ειεγθηήο δελ αλακέλεηαη λα έρεη άκεζε πξνζσπηθή
επαθή κε ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη δελ είλαη αλψηαηα ζηειέρε ή ππάιιεινη ζε ζεκαληηθέο
ζέζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο). (Υ. Καδαληδήο, 2006)
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4.4 Δκθέζειρ Δλέγσος
Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε θάζε ηεο δηαηχπσζεο ηεο
αλεμάξηεηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή. Ζ θάζε απηή νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. Ζ έθζεζε απηή απνηειεί ην βαζηθφ πξντφλ ελφο ειέγρνπ θαη
θάλεη γλσζηά ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα επξήκαηά ηνπ. Ζ έθζεζε
ειέγρνπ πξνζζέηεη αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επεηδή πεξηέρεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη
αλεμάξηεηε γλψκε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή γηα αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο
επηρείξεζεο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Σν Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν 7700 νξίδεη φηη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν ειεγθηήο νθείιεη λα επηζθνπήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα
επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα αληιεζέληα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επηηειεζζείζα ειεγθηηθή
εξγαζία θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο επίζεο, νθείιεη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη θαηά
ηξφπν ζαθή ηε γλψκε ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ νιφηεηά ηνπο.
Πέξαλ ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ απηήο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα θιεζεί λα εθθξάζεη ηε
γλψκε ηνπ θαη ζε άιια ζέκαηα. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα
δηαηππψζεη ηε γλψκε ηνπ επί ησλ άιισλ απηψλ ζεκάησλ είηε ζε μερσξηζηή έθζεζε είηε ζε
μερσξηζηή παξάγξαθν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή επηζθφπεζεο.
Ο ειεγθηήο νθείιεη λα δηαηππψζεη ηελ γλψκε ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Ζ απιή
παξάζεζε ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ δελ ζπληζηά δηαηχπσζε
γλψκεο. Δπίζεο ν ειεγθηήο νθείιεη λα ρξνλνινγήζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ, κε ηελ
εκεξνκελία ηεο νπζηαζηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ.
Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ειεγθηή λα γλσκνδνηήζεη επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ, ε
ρξνλνιφγεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή ηεο έθζεζεο επηζθφπεζεο πάληνηε έπεηαη ηεο
εκεξνκελίαο έγθξηζεο θαη ππνγξαθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ
ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ. Ζ έθδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ή ηεο έθζεζεο επηζθφπεζεο πξηλ
απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ
νξγαληζκνχ ζπληζηά ηδηαδφλησο αλεπαξθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειεγθηή.
(ΦΔΚ 1589 Β' /22-10-04)
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Οη εθδηδφκελεο εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε θξηηήξην
δηάθξηζεο ηελ δηαηππσκέλε κε απηέο γλψκε ηνπ ειεγθηή νκαδνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο
ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:
 Δκθέζειρ με ζύμθωνη γνώμη: Ο ειεγθηήο γηα λα εθθξάζεη γλψκε γηα ηελ αμηφπηζηε θαη
αθξηβνδίθαηε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη:
 Σν ειεγθηηθφ έξγν λα έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα γεληθψο παξαδεθηά πξφηππα ηεο
ειεγθηηθήο θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο.
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηηο γεληθά παξαδεθηέο
αξρέο ηεο ινγηζηηθήο.
 Οη γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο λα εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα ηελ
ειεγρφκελε θαη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε.
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξέρνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε κε ηε κνξθή
ζεκεηψζεσλ ή κε άιιεο ελδείμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε άιια ζεκεία ησλ
θαηαζηάζεσλ.
 Να έρνπλ ζπγθεληξσζεί επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη ν έιεγρνο λα έρεη γίλεη θαηά
ηξφπν πνπ λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή λα αμηνινγήζεη ηελ αιήζεηα θαη ηελ
αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
 Να κελ ππάξρνπλ αζπλήζηζηεο αβεβαηφηεηεο ή θίλδπλνη γηα ηελ επηρείξεζε πνπ λα
κελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ή αληηκεησπηζζνχλ.
 Δκθέζειρ με εξαίπεζη ζύμθωνηρ γνώμηρ: Μηα έθζεζε ειέγρνπ κε εμαίξεζε απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε, γλσζηή θαη σο έθζεζε ειέγρνπ κε επηθπιάμεηο, εθδίδεηαη φηαλ ν
ειεγθηήο πηζηεχεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα θαη
θαινπηζηία ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, θξίλεη φκσο απαξαίηεηε ηελ
δηαηχπσζε νξηζκέλσλ επηθπιάμεσλ γη‟ απηέο. Ο ειεγθηήο δελ ακθηζβεηεί ηελ αμηνπηζηία
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο.
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ειεγθηήο κπνξεί λα κελ ζπληάμεη κηα
έθζεζε κε ζχκθσλε γλψκε είλαη ε χπαξμε πεξηνξηζκνχ ζην εχξνο ηνπ πεδίνπ ηνπ
ειέγρνπ, ε νπζηαζηηθή απφθιηζε απφ ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο
ηνπ ειεγθηή.
Δλδεηθηηθνί ιφγνη πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή ηελ έθδνζε κηαο έθζεζεο κε
ζχκθσλε γλψκε είλαη νη αθφινπζνη:
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 Ο ζθνπφο θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ πεξηνξίδνληαη απφ ππαηηηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο
επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε Υ γηα παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηνπ ειέγρνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή ηεο, ηε δηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο
ησλ απνζεκάησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο.
 Ο ειεγθηήο αδπλαηεί λα ζπγθεληξψζεη απνδεηθηηθά ηεθκήξηα ή λα πινπνηήζεη
πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Γηα
παξάδεηγκα ν ειεγθηήο αδπλαηεί λα εμεηάζεη ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ επεηδή απηά έρνπλ ραζεί.
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά
παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. Γηα παξάδεηγκα ε επηρείξεζε Υ απνηηκά ηα
απνζέκαηα ηεο θαηά πάγηα ηαθηηθή ζηελ αγνξαία ηηκή αληηθαηάζηαζήο ηνπο.
 Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε ειεγρφκελε επηρείξεζε δελ εθαξκφδνληαη κε
ζπλέπεηα ζε δηαδνρηθέο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Μία επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί άιινηε ηε
κέζνδν LIFO θαη άιινηε ηελ FIFO γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο.
 Δπεξεάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή.
 Τπάξρεη αβεβαηφηεηα γηα γεγνλφηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ.
 Τπάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή γηα ηελ επάξθεηα ησλ ελεκεξσηηθψλ απνθαιχςεσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο.
 Ζ επηρείξεζε δελ ζπκκνξθψλεηαη ζε λνκηθέο δηαηάμεηο.
 Δκθέζειρ με άπνηζη γνώμηρ: Με απηέο ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ ν ειεγθηήο δειψλεη φηη
αδπλαηεί λα εθθξάζεη γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θαλνληθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Ζ άξλεζε γλψκεο δελ απνηειεί αξλεηηθή γλψκε. Οη ειεγθηέο αξλνχληαη
ζπλήζσο λα εθθξάζνπλ γλψκε φηαλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνδεηθηηθφ πιηθφ
πνπ ζπγθεληξψζεθε θαη δελ έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ αμηνπηζηία ή ηελ αλαμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλζήθεο πνπ ππνρξεψλνπλ ζπλήζσο ηνλ ειεγθηή λα
αξλεζεί ηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κεηαμχ
άιισλ:
 Ο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ.
 Ζ χπαξμε ζνβαξήο αβεβαηφηεηαο πνπ επεξεάδεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο.
 Ζ δηάβξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή.
 Οη ζεκαληηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
 ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο αιινχ ειεγθηή.
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 Δκθέζειρ με απνηηική γνώμη: Με ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ αξλεηηθήο γλψκεο νη ειεγθηέο
δειψλνπλ ξεηά φηη θαηά ηε γλψκε ηνπο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο
επηρείξεζεο δελ απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
επηρείξεζεο. Γηα λα εθθξάζνπλ αξλεηηθή γλψκε νη ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ
ζπγθεληξψζεη επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα κε ηα νπνία λα ζεκειηψλεηαη ε πνιχ δπζκελήο
γηα ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα γλψκε ηνπο.
Ο ειεγθηήο εθθξάδεη αξλεηηθή γλψκε φηαλ:
 Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα Γηεζλή
Λνγηζηηθά Πξφηππα ή ηελ Διιεληθή Δηαηξηθή Ννκνζεζία.
 Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο αδπλακίεο.
 Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ. (Α. Παπάο, 1999)

4.5 Καθήκονηα Και Τποσπεώζειρ Σος Δλεγκηή
χκθσλα κε ην λφκν 2190 ηνπ 1920, ηνλ έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξηψλ αζθνχλ νη θνηλνί ειεγθηέο ή νη νξθσηνί ειεγθηέο. Σν άξζξν 37 ηνπ
Κ.Ν. 2190/20 αλαθέξεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ. χκθσλα κε απηφ, νη
ειεγθηέο νθείινπλ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, λα παξαθνινπζνχλ ηε ινγηζηηθή θαη
δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε
βηβιίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ, ζηα νπνία ηεξνχληαη ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ή ινγαξηαζκνχ ή
εγγξάθνπ. Οη ειεγθηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θάλνπλ θάζε αλαγθαία ππφδεημε ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη, ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, λα
αλαθέξνληαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή (ππνπξγφ Δκπνξίνπ, νηθεία λνκαξρία).
Παξά ηε ζαθήλεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37, πνπ αλαθέξεη ηα
παξαπάλσ, ζηελ πξάμε νη ειεγθηέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζπαλίσο επηηπγράλνπλ λα
εθαξκφζνπλ ηελ επηηαγή απηνχ ηνπ λφκνπ. Καη ηνχην, γηαηί ε ακνηβή, πνπ, ζπλήζσο,
νξίδεηαη γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ λφκνπ 2190/20, είλαη ηφζν ρακειή έσο αζήκαληε, ψζηε δελ
ηνπο επηηξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην έξγν ηεο παξαθνινπζήζεσο – φπσο ην ελλνεί ν λφκνο.
Παξάιιεια, ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο ειεγθηέο – αλεμάξηεηα απφ ηηο γλψζεηο θαη ην
θχξνο πνπ ηπρφλ δηαζέηνπλ – κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε ζέζε ηέηνηα, πνπ δελ δηεπθνιχλεη ην
έξγν ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη δελ ρξεηάδεηαη επηηπρέζηεξε λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη πάλσ
ζην ζέκα απηφ έρνπλ γξαθηεί πνιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ν πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφο
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εθθεχγεη απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ παξφληνο. Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ, φηη νη ειεγθηέο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο,
γηαηί εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπο θαη ην λφκν θαη δελ έρνπλ ρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο νχηε άιινπο επεξεαζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Φπζηθά, ε
ακνηβή ηνπο είλαη αλάινγε κε ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ θαη ην γεγνλφο απηφ δελ ηνπο θάλεη
ηδηαηηέξσο ειθπζηηθνχο.
Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 37 θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ησλ ειεγθηψλ λα
παξίζηαληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή
κε ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ ζηα βηβιία θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο θαηά ηα άλσ.
Απφ ηε δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο απηήο δελ πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί
αθπξφηεηα ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ παξέζηεζαλ ζ‟ απηήλ νη
ειεγθηέο. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 θαη ησλ
παξαγξάθσλ 4-5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 εμάγεηαη φηη νη ειεγθηέο επηηξέπεηαη λα
παξέρνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δεηνχληαη κφλν εάλ δελ έρεη αληίξξεζε
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Γηαηί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο κεηφρνπο «έλεθα απνρξψληνο ιφγνπ».
Σέινο, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 37 θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο επζχλεο ησλ
ειεγθηψλ απέλαληη ζηελ εηαηξία. Οη ειεγθηέο, θαηά ηε δηάηαμε απηή, επζχλνληαη γηα θάζε
πηαίζκα, ππνρξενχκελνη ζε απνδεκίσζε ηεο εηαηξίαο. Ζ επζχλε απηή ησλ ειεγθηψλ δελ
κπνξεί λα απνθιεηζζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί (π.ρ. ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο). Ζ αμίσζε
ηεο εηαηξίαο γηα απνδεκίσζή ηεο εθ κέξνπο ησλ ειεγθηψλ απφ πηαίζκα ηνπο παξαγξάθεηαη
κεηά δηεηία.
Οη ειεγθηέο ηεο Α.Δ., εάλ απφ ακέιεηα ζεψξεζαλ σο λνκίκσο έρνληα ηζνινγηζκφλ πνπ
ζπληάρζεθε παξά ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ
θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 300.000 δξρ. ή κε ηε κηα ησλ πνηλψλ απηψλ. ε
πεξίπησζε, φκσο. Τπάξμεσο δφινπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε θαη πιένλ ηξηψλ κελψλ
(άξζξα 57 θαη 63β Κ.Ν. 2190/20).
Οη ειεγθηέο ησλ Α.Δ. πνπ δελ ηήξεζαλ απφιπηε ερεκχζεηα, ζρεηηθά κε φζα
πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ηελ νπνία έιεγμαλ, ηηκσξνχληαη κε
θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξνχληαη θαη νη ειεγθηέο, πνπ δελ
δήισζαλ θψιπκα αζθήζεσο ειέγρνπ, αλ ππεξεηνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ εηαηξία
ή είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή είραλ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο νπνηεδήπνηε ζε
δηάζηεκα δχν εηψλ πξηλ ηελ εκέξα πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε (θαη δέρζεθαλ) ην δηνξηζκφ ηνπο
σο ειεγθηψλ (άξζξν 63γ Κ.Ν. 2190/20).
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Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο, πνπ εθ
πξνζέζεσο αξλείηαη λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία δεηνχλ νη ειεγθηέο,
ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 300.000 δξρ. (άξζξν 63γ § 1 Κ.Ν. 2190/20).

4.6 Υπονική Πεπίοδορ Παποσήρ Τπηπεζιών Από Δλεγκηή
χκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 ηνπ Νφκνπ 3693/2008 γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, φζνλ αθνξά ηνπο
ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
Ο λφκηκνο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή
γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πέληε ζπλερή ρξφληα θαη λα επαλαιάβεη
ηα θαζήθνληά ηνπ κεηά παξέιεπζε δχν ζπλερψλ ρξφλσλ.
Ο θχξηνο εηαίξνο (έλαο ή πεξηζζφηεξνη λφκηκνη ειεγθηέο, πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ έλα
ειεγθηηθφ γξαθείν, σο θχξηνη ππεχζπλνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ) ηνπ
ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή ρξφληα θαη ν νξηζκφο ηνπ κπνξεί λα επαλαιεθζεί
κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ ρξφλσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 3 ηνπ Νφκνπ 3693/2008 ν λφκηκνο ειεγθηήο ή
ν θχξηνο ειεγθηήο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε
δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δχν ρξφλσλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έπαπζε λα ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα.

4.7 Παύζη Και Παπαίηηζη Σος Νόμιμος Δλεγκηή ή Σος Δλεγκηικού
Γπαθείος
Ο Νφκνο 3693/2008 ζην άξζξν 35 νξίδεη φηη: Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία
παχνληαη κφλν γηα βάζηκνπο θαη ζπνπδαίνπο ιφγνπο. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε
ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ή ηελ εθαξκνγή ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ ζπληζηνχλ
βάζηκνπο_ιφγνπο_παχζεο.
Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΔΛΣΔ ζε
πεξίπησζε παχζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, παξέρνληαο ζπγρξφλσο
επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παχζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν λφκηκνο
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ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο. Ζ παχζε ή ε παξαίηεζε
λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ηζρχεη απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γ.. ηεο ΔΛΣΔ.
χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 4 ηνπ Νφκνπ 3693/2008 ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην
ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη πάςεη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη
ν πξψελ λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εμαθνινπζνχλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ππνρξεσηηθφ έιεγρν, λα έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 2 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.

4.8 Σα Δλεγκηικά Σεκμήπια
Δηπκνινγηθά, απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή ηεθκήξην, είλαη νηηδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
απνδεηρζεί θάηη. Ωο γεληθφο φξνο, ειεγθηηθφ ή απνδεηθηηθφ ηεθκήξην ή καξηπξία κπνξεί λα
ζεσξεζεί απηφ πνπ νδεγεί ζηελ απφδεημε, ζπλεηζθέξνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ινγηθήο
πίζηεο. Ζ πίζηε κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θξαηνχζα ζέζε γηα έλα ζέκα ή
πξφηαζε. Ο ραξαθηήξαο θαη ε ζπγθξφηεζε ελφο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ, επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά απφ ηε θχζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, θαη ην
ζθνπφ πνπ πξφθεηηαη λα ππεξεηήζεη.
χκθσλα κε ην Διεγθηηθφ Πξφηππν 11 ν ειεγθηήο έρεη θαζήθνλ λα ζπγθεληξψλεη
θαηάιιεια θαη αμηφπηζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα βγάδεη ζσζηά
ζπκπεξάζκαηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. επαιήζεπζε πξνζεζκηαθψλ πξάμεσλ ηεο
επηρείξεζεο ή εγγπήζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο) κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ησλ εθηφο
επηρείξεζεο ηξίησλ ή αθφκα, λα ζέιεη ν ειεγθηήο λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ
ζπγθέληξσζε κε άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ χςνπο ηεο ηπρφλ δέζκεπζεο
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο γηα εμαζθάιηζε ηξίησλ). ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δεηά δηαβεβαηψζεηο ηεο επηρείξεζεο, πνπ λα θαιχπηνπλ ηα
δεδνκέλα πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ.
Σνλίδεηαη φηη ε επηδίσμε ιήςεο ησλ δηαβεβαηψζεσλ απηψλ δελ ππνθαζηζηά ηελ
ππνρξέσζε ζπγθέληξσζεο άιισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ή δηελέξγεηαο άιισλ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Οη δηαβεβαηψζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ νξγάλσλ απνηεινχλ έγθπξα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, δελ αξθνχλ κφλνλ απηέο. (ψκα Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ, 1989)
ηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαηαηάζζνληαη ζε
δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε βάζε δηάθξηζήο ηνπο. Σα
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απνδεηθηηθά ηεθκήξηα γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο θχζεο ηνπο, αλ δειαδή ε
θχζε ηνπ ηεθκεξίνπ είλαη νπηηθή, γξαπηή ή πξνθνξηθή, θαηαηάζζνληαη γηα παξάδεηγκα ζε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα θπζηθήο παξαηήξεζεο, γξαπηά ή πξνθνξηθά ηεθκήξηα. Με βάζε ηελ
πεγή πξνέιεπζεο ηνπο ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Σα
Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα δελ θαηαηάζζνπλ ηα απνδεηθηηθά ηεθκήξηα ζε
βαζηθέο θαηεγνξίεο. Αληίζεηα, ε Κσδηθνπνίεζε ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ
δηαθξίλεη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
 Βαζηθά Λνγηζηηθά ηνηρεία
 Ζκεξνιφγηα – Καζνιηθά
 Δγρεηξίδηα θαη Γηαδηθαζίεο Λνγηζηηθήο
 Φχιια Μεξηζκνχ θαη Καηαινγηζκνχ
 Φχιια Δξγαζίαο, πκθσλία Τπνινγηζκνχ θ.α.
 Δπηβεβαησηηθέο θαη Τπνζηεξηθηηθέο Πιεξνθνξίεο
 Παξαζηαηηθά θαη Έγγξαθα (επηηαγέο, ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, πξαθηηθά πκβνπιίσλ)
 Δπηβεβαησηηθέο Δπηζηνιέο, Δπαιεζεχζεηο θαη Γηαβεβαηψζεηο
 Πιεξνθνξίεο Δξεπλψλ, Παξαηεξήζεσλ, Φπζηθψλ Καηακεηξήζεσλ θαη
 Δπηζεσξήζεσλ
 Λνηπέο Πιεξνθνξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ή απνθηήζεθαλ απφ ηνλ Διεγθηή
Ζ πξψηε θαηεγνξία ησλ Βαζηθψλ Λνγηζηηθψλ ηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καη ηνχην γηαηί ηα
ζηνηρεία απηά ζπλαπνηεινχλ ηε βάζε θαηάξηηζεο ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Πνιιέο απφ ηηο ειεγθηηθέο απηέο καξηπξίεο είλαη δηαζέζηκέο κέζα ζηελ
ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, άιιεο φκσο καξηπξίεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη εθηφο
απηήο.

4.8.1 Γιαδικαζίερ Δξαζθάλιζηρ Σων Δλεγκηικών Σεκμηπίων
Ο ειεγθηήο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν 5500, εμαζθαιίδεη ειεγθηηθά
ηεθκήξηα κε κία ή κε ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:
 Δμέηαζε ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ
 Δμέηαζε ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
 Παξαηήξεζε
 Δπεξψηεζε
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 Δπηβεβαίσζε
 Δπαλππνινγηζκφο
 Δπαλεθηέιεζε
 Αλαιπηηθή δηεξεχλεζε
Σν Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν δελ νξηνζεηεί ην πεξηερφκελν ησλ πην πάλσ
δηαδηθαζηψλ γη‟ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζθπγή ζηε ζρεηηθή νξηνζέηεζε πνπ παξέρεη
ην δηεζλέο ειεγθηηθφ πξφηππν 500. Σν πξφηππν απηφ ζηηο δχν πξψηεο απφ ηηο πην πάλσ
δηαδηθαζίεο ηηο εκθαλίδεη σο δηαδηθαζία ηεο „Δπηζεψξεζεο‟ γηα ηελ νπνία ζεκεηψλεη ηα πην
θάησ:
 Δπιθεώπηζη: (Ζ επηζεψξεζε ζπλίζηαηαη ζε εμέηαζε αξρείσλ, εγγξάθσλ ή πιηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ επηζεψξεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ παξέρεη ειεγθηηθά
ηεθκήξηα πνηθίινπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, ηελ πεγή ηνπο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο).
 Παπαηήπηζη: (Ζ παξαηήξεζε ζπλίζηαηαη ζηε παξαθνινχζεζε κηαο εμειηθηηθήο πνξείαο
ή δηαδηθαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ άιινπο, π.ρ. ε παξαηήξεζε απφ ηνλ ειεγθηή ησλ
κεηξήζεσλ ησλ απνζεκάησλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο).
 Δπεπώηηζη – Δπωηήμαηα: (Σα εξσηήκαηα ζπλίζηαληαη ζε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
απφ γλσζηά πξφζσπα κέζα ή έμσ απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Σα εξσηήκαηα απηά
κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ηππηθά έγγξαθα εξσηήκαηα, πνπ απεπζχλνληαη ζε ηξίηνπο,
κέρξη άηππα πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζε πξφζσπα κέζα ζηελ επηρείξεζε. Οη απαληήζεηο ζε
εξσηήκαηα κπνξεί λα παξέρνπλ ζηνλ ειεγθηή πιεξνθνξίεο πνπ δελ ππήξραλ
πξνεγνπκέλσο ή λα ζπληζηνχλ ειεγθηηθά ηεθκήξηα).
 Δπιβεβαίωζη: (Ζ επηβεβαίσζε ζπλίζηαηαη ζε απάληεζε ζε εξσηήκαηα γηα λα
ππνζηεξίμεη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία. Π.ρ. ν ειεγθηήο,
θαλνληθά, αλαδεηά άκεζε επηβεβαίσζε ησλ εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ κε επηθνηλσλία ηνπ
κε πειάηεο).
 Τπολογιζμόρ – Δπανςπολογιζμόρ: (Ο ππνινγηζκφο ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ηεο
αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο πξσηνγελψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ινγηζηηθψλ
εγγξάθσλ ή ζε εθηέιεζε αλεμάξηεησλ ππνινγηζκψλ).
 Αναλςηική Γιεπεύνηζη: (Οη αλαιπηηθέο θξηηηθέο δηεξεπλήζεηο ζπλίζηαληαη ζε αλάιπζε
ζεκαληηθψλ δεηθηψλ θαη ηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθχπηνπζαο έξεπλαο
δηαθπκάλζεσλ θαη ζρέζεσλ, πνπ είλαη αζχκβαηεο κε άιια ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία ή απνθιίλνπλ απφ πξνβιεπφκελα πνζά).
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4.8.2 Αξιολόγηζη – Καηαλληλόηηηα Σων Δλεγκηικών Σεκμηπίων
Ο ειεγθηήο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζα πξέπεη λα είλαη
αληηθεηκεληθφο, πξνζεθηηθφο δηεηζδπηηθφο θαη πιήξεο. Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ απνηειεί νπζηαζηηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ζχληαμεο κηαο νξζήο εθζέζεσο
ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά
ηεθκήξηα αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηά επηβεβαηψλνπλ ή απνξξίπηνπλ ηηο ζέζεηο ηεο
δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ο ειεγθηήο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ηεθκεξίσλ, εθηηκά εάλ νη
ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ επηηπγράλνληαη κε ηα ζπιιεγρζέληα ζηνηρεία. Κάπνηνη
απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζεζίκσλ ζε έλα ηξερνχκελν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή
ην πνζφ ησλ γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δίλαη φκσο πνιινί
απφ ηνπο ειεγθηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζέκαηα θξίζεο φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα ε εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ πξνβιέςεσλ κηαο ηξάπεδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλεπίδεθησλ είζπξαμεο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ.
Ο ειεγθηήο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά θαη ηα Γηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα, λα
εμαζθαιίδεη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ινγηθά
ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία λα εδξαηψζεη ηελ ειεγθηηθή ηνπ γλψκε. Ζ θαηαιιειφηεηα είλαη
ην κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ θαη αθνξά ηελ απνδεηθηηθή ηνπο δχλακε.
Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε, ηελ θαηεγνξία θαη ηε κνξθή ηνπο
ζεσξνχληαη θαηάιιεια φηαλ απηά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζπλαθείο θαη
αμηφπηζηεο. Ζ αμηνπηζηία ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Έλα ηζρπξφ ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ επηβεβαησηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ πιεξνθνξηψλ
επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο:
 πλάθεηα: (Κάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφ κε ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ
θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ν ειεγθηήο. Δάλ ν ειεγθηήο βαζίδεηαη ζε
θάπνην ειεγθηηθφ ηεθκήξην πνπ είλαη άζρεην κε ην ζηφρν ηνπ ειέγρνπ, ηφηε ελδερνκέλσο
λα νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα γηα θάπνην ηζρπξηζκφ ηεο δηνίθεζεο).
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 Πεγή πξνέιεπζεο: (Οη ζπλζήθεο θαη θπξίσο ε πεγή απφ ηελ νπνία απνθηψληαη ηα
ειεγθηηθά ηεθκήξηα επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Διεγθηηθά ηεθκήξηα, ηα νπνία
απνθηψληαη απεπζείαο απφ ηνπο ειεγθηέο απφ κία αλεμάξηεηε πεγή έμσ απφ ηελ
ειεγρφκελε επηρείξεζε, είλαη θπζηθά πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ ηα ηεθκήξηα ηα νπνία
απνθηψληαη κέζα απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε εμέηαζε ηνπ
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ελφο πειάηε, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε απνδεηθηηθφ πιηθφ
πνπ κπνξεί λα ζπιιεγεί κέζα απφ ηελ επηρείξεζε).
 Αληηθεηκεληθφηεηα: (Διεγθηηθά ηεθκήξηα ηα νπνία είλαη απφ ηε θχζε ηνπο αληηθεηκεληθά
ζεσξνχληαη γεληθά σο πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ ηα ππνθεηκεληθά ειεγθηηθά ηεθκήξηα.
Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ειεγθηηθά ηεθκήξηα ηα νπνία απνθηψληαη απφ εμσηεξηθέο
αλεμάξηεηεο πεγέο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά απ' φηη ηα ηεθκήξηα πνπ
παξέρνληαη απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ειεγθηηθά ηεθκήξηα
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ
θαη γηα πηζαλέο απψιεηεο επηζθαιψλ πειαηψλ δηαθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
ππνθεηκεληζκφ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηα πξνζφληα
θαη ηελ αθεξαηφηεηα φζσλ έθαλαλ ηηο πην πάλσ εθηηκήζεηο θαζψο θαη ηελ νξζφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεσο ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ).
 Υξφλνο αλαθνξάο: (Σν θξηηήξην απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηνπ
ειεγθηηθνχ ηεθκεξίνπ. Σν απνδεηθηηθφ ηεθκήξην ηεο θπζηθήο θαηακέηξεζεο ησλ
απνζεκάησλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ παξέρεη κεγαιχηεξε
απνδεηθηηθή ηζρχ απφ φηη αληίζηνηρεο θαηακεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε πξνγελέζηεξνπο
ρξφλνπο).

4.9 Αζςμβίβαζηα Και Πεπιοπιζμοί
Με ην άξζξν 12 ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 3148/2003 ζεζπίδνληαη απζηεξά θαη εθηεηακέλα
αζπκβίβαζηα γηα φινπο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Ζ
ηζρχο ησλ αζπκβίβαζησλ απηψλ, κε ηα νπνία πεξηνξίδεηαη ην παξαδνζηαθφ έξγν ησλ
νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ κφλν ζην ειεγθηηθφ έξγν, αξρίδεη κεηά δχν έηε απφ ηελ
εκεξνκελία (05-06-2003) δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ:
 Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή σο ζπκβνχινπ ή ππαιιήινπ ζε
εηαηξεία πνπ ειέγρζεθε απφ απηφλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε
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ηνπ. Ζ απαγφξεπζε αίξεηαη εάλ πξνεγεζεί θαη νινθιεξσζεί πνηνηηθφο έιεγρνο, ρσξίο
επηβαξπληηθφ απνηέιεζκα γηα απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί. Ζ δαπάλε βαξχλεη
ηελ εηαηξεία πνπ πξνζιακβάλεη,
 Γελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία αλήθεη ν νξθσηφο ειεγθηήο πνπ
δηελεξγεί έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α, ή
ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία
νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ νπνία πξνμελείηε ακνηβαηφηεηα
ζπκθεξφλησλ, φπσο:
 εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο,
 ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο,
 ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν ζρήκα
θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ επηρείξεζε,
 πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο,
 ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ,
 ινγηζηηθέο ππεξεζίεο,
 εθπξνζψπεζε πξνο θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο, ε. ππεξεζίεο ή εξγαζίεο
εζσηεξηθνχ ειεγθηή,
 εθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη' επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο
σο εγγξαθέο ή ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο,
 αλάπηπμε ή παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ, ηα. εμεχξεζε ζηειερψλ γηα
ζέζεηο επζχλεο,
 θαηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην ηκήκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
 δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ,
 ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο,
 απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ γηα εηζθνξά,
πψιεζε, εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε,
 παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο
εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ,
 παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ επελδχζεσλ,
 παξνρή ππεξεζηψλ εθθαζαξηζηνχ,
 παξνρή ππεξεζηψλ εθηάθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο
εηαηξείαο ζην Υ.Α.Α..
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ

5.1 Γενικά Πεπί Δςθςνών Σων Δλεγκηών
Αξθεηέο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηα φξηα ηεο λνκηθήο επζχλεο ησλ
ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ ειεγθηψλ θαη‟ επέθηαζε. Οη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ειεγθηηθνινγηζηηθέο εηαηξίεο, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, θαη Ernst & Young
θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ κπνξεί λα είλαη
αλαγθαζκέλεο λα θαηαβάιινπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ ππφινγεο ζε εηαηξηθφ
ζθάλδαιν, ππνζηεξίδνληαο πσο ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγεηαη ε δνπιεία ηνπο είλαη αξθεηά
κεγάιν.
ηελ Διιάδα, δελ έρνπλ πξνθχςεη κέρξη ζήκεξα ζνβαξέο δηθαζηηθέο πεξηπηψζεηο
νξθσηψλ ειεγθηψλ κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο. ηελ Σξάπεδα
Κξήηεο, κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαηαδηθάζηεθαλ γηα ακέιεηα θαη
παξάιεςε θαζήθνληνο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δελ δήηεζαλ λα
πάξνπλ επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα θαηάζεζε πνζνχ πνπ
εκθαληδφηαλ λα έρεη θαηαζέζεη ε Σξάπεδα Κξήηεο ζε απηήλ αιιά αξθέζηεθαλ ζηελ
επηβεβαίσζε ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηεο.
ηελ Διιάδα ε αζηηθή, πεηζαξρηθή θαη πνηληθή επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ έλαληη
ησλ εηαηξηψλ πνπ ειέγρνπλ αιιά θαη ησλ ηξίησλ, ξπζκίδνληαη κε ην λφκν 2190/1920, Ν.Γ.
3329/1955 θαη ην Π.Γ. 226/1992. ηνλ ειεγθηή θαηαινγίδνληαη επζχλεο πνπ νθείινληαη ζε
απάηε, παξαιήςεηο δφιν θαη βαξηά ακέιεηα, αζέηεζε ζπκθσλίαο θαη έιιεηςε ερεκχζεηαο κε
απνηέιεζκα ηε δεκία ησλ κεηφρσλ ή ηξίησλ πξνο ηελ επηρείξεζε. (Υ. Γαγάλεο, Κ.
Ενπνπλίδεο, 2009)

5.2 Αζηική Δςθύνη Σων Δλεγκηών
Ο ειεγθηήο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο, αλαιακβάλεη ηαπηφρξνλα ηελ
ππνρξέσζε θαη ηελ αληίζηνηρε επζχλε λα εθηειέζεη ηε ζπκθσλεζείζα ζχκβαζε θαηά ηξφπν
πνπ αξκφδεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. Σν άξζξν 37 παξάγξαθνο 3 ηνπ λφκνπ
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2190/1920 νξίδεη φηη νη ειεγθηέο επζχλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα
θάζε πηαίζκα θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνδεκηψζνπλ ηελ εηαηξία, ελψ ε αμίσζε ηεο
εηαηξίαο παξαγξάθεηαη κε ην πέξαο δχν εηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε επζχλε
ησλ ειεγθηψλ είλαη αηνκηθή θαη φρη ζπιινγηθή, έζησ θαη αλ δηελέξγεζαλ ηνλ έιεγρν δχν ή
πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο.
Ο ειεγθηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ηεο επηρείξεζεο λα δηεμαγάγεη κε
επηκέιεηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ελψ γεληθφηεξα έλαο ειεγθηήο ζα
πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε επηκέιεηα θαη απηφ απνδεηθλχεηαη εάλ:
 Καηέρεη ηελ θαηάξηηζε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη έλαο νπνηνζδήπνηε άιινο εμίζνπ ηθαλφο
ειεγθηήο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ.
 Αθνινπζεί ηα ειεγθηηθά πξφηππα, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ .Ο.Δ.Λ.
 Γηεξεπλά εκπεξηζηαησκέλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ απνδεηθηηθή ηνπο ηζρχ.
 Αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε επζχηεηα θαη
θαιή πίζηε.
 Γελ δέρεηαη λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν γηαηί θξνλεί φηη ηα πξνζφληα ηνπ θαη ε γεληθή
εκπεηξία ηνπ δελ επαξθνχλ γηα ην έξγν απηφ.
 Φξνληίδεη ψζηε νη ζπλεξγάηεο ηνπ λα επηδεηθλχνπλ εχινγε επηκέιεηα.
χκθσλα κε ξεηή απαγφξεπζή ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε επζχλε ησλ ειεγθηψλ δελ
δχλαηαη λα απνθιεηζηεί ή λα ηξνπνπνηεζεί, ελψ απηφ ηζρχεη γηα ην ρξφλν πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη φρη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Μεηά ηελ επέιεπζε ηεο
δεκίαο θαη ηε γέλεζε ηεο απαίηεζεο, επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηηεζεί απφ ηελ
αμίσζε ηεο θαηά ησλ ειεγθηψλ ή αθφκα λα ζπκβηβαζηεί κε απηνχο, ελψ νπνηαδήπνηε
αμίσζε θαηά ηνπ ειεγθηή, ππφθεηηαη ζε δηεηή παξαγξαθή.
Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ πηαίζκαηνο δελ αξθεί ε ειαθξά ακέιεηα, αιιά απαηηείηαη λα
ππάξρεη δφινο θαη βαξηά ακέιεηα θαη λα είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε δεκία πξνθιήζεθε απφ
ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα βέβαηνο φηη
ζα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ ρσξίο ιάζε θαη παξαιείςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη ζσζηφ
λα ηνλ θαζηζηά θαλείο ππεχζπλν γηα ην αιάζεην, αιιά γηα ακέιεηα, αζπλέπεηα ή απηζηία θαη
απάηε πξνο θάζε έρνληα άκεζν ή έκκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηνπ
νξθσηνχ ειεγθηή. Οη νξθσηνί ειεγθηέο δελ εγγπψληαη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζεσξνχληαη φκσο ππεχζπλνη γηα ηελ παξαπιαλεηηθή εηθφλα ηελ
νπνία κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πξνο ηξίηνπο νη ειεγρφκελεο απηέο θαηαζηάζεηο.
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Ο ειεγθηήο εμαθνινπζεί λα θέξεη επζχλε γηα ηελ ειεγθηηθή ηνπ εξγαζία θαη κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, φηαλ δηαπηζησζεί
φηη ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ γεγνλφησλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο δελ ήηαλ
απηή πνπ απεηθφληδαλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηερφκελφ
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Ζ νπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε, δεκνζηεχεηαη ζε
εθεκεξίδεο κεγάιεο θπθινθνξίαο έηζη ψζηε λα γίλεη γξήγνξα γλσζηή ζην επξχ επελδπηηθφ
θνηλφ.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.
(Π.Γ. 226/92):
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο επζύλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελεξγείαο ή παξαιείςεώο
ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ, εθ' όζνλ απηή νθείιεηαη ζε
δόιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθήζαληνο ηνλ έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε από ηε
ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειέγρνπ. Η επζύλε πξνο απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλώηεξε
ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρώλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ ή ηνπ ζπλόινπ ησλ ακνηβώλ ηνπ επζπλόκελνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.…………………....………………………………………
Σν αλψηαην φξην ηεο επζχλεο πξνο απνδεκίσζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί
ζρεηηθά ρακειφ αλ απηφ ζπγθξηζεί κε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ
επεξεάδνληαη απφ ην πεξηερφκελν κηαο ζπλνπηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ θαη κε ηα αληίζηνηρα
πνζά πνπ είραλ θαηαβιεζεί απφ πνιπεζληθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ
λνκηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
Πίλαθαο 2: Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα δηαθαλνληζκφ λνκηθψλ
ππνζέζεσλ.
Δλεγκηική Δηαιπία

Δλεγσόμενη Δηαιπία

Ποζό Γιακανονιζμού

Ernst & Young

Cendant

$ 335.000.000

Ernst & Young

Informix

$ 34.000.000

Andersen

Waste Management

$ 75.000.000

Pricewaterhouse Coopers

Centennial Technologies

$ 20.000.000

Andersen

Sunbeam

$ 110.000.000

Pricewaterhouse Coopers

Microstrategy

$ 51.000.000

Πεγή: Υ. Καδαληδήο, (2006), «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο»
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Με βάζε ην άξζξν 914 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Όπνηνο δεκηώζεη άιινλ παξάλνκα θαη
ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηώζεη, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 919 Όπνηνο κε
πξόζζεζε δεκίσζε άιινλ θαηά ηξόπν αληίζεην πξνο ηα ρξεζηά ήζε έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ
απνδεκηώζεη, γίλεηαη ζαθέο φηη ν ειεγθηήο επζχλεηαη γηα απνδεκίσζε ηξίησλ, κεηφρσλ
πηζησηψλ, επελδπηψλ, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα έβιαςε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.
(Π.Γ. 226/92):
Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
ππνρξενύληαη, επί πνηλή δηαγξαθήο από ην Μεηξών, λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε από
λνκίκσο ιεηηνπξγνύζα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε Χώξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηελ επζύλε πξνο απνδεκίσζε νηνπδήπνηε δεκησζέληνο θπζηθνύ ή
λνκηθνύ πξνζώπνπ θαηά ηα ζηε παξάγξαθν 1 αλαθεξόκελα. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ
κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε ηνπ 150% ηνπ ζπλόινπ ησλ ακνηβώλ, ηηο νπνίεο ν Οξθσηόο
Διεγθηήο Λνγηζηήο ή ειεγθηηθή εηαηξεία ή ε θνηλνπξαμία Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
έιαβαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, νπσζδήπνηε δε δελ κπνξεί λα είλαη
θαηώηεξε ηνπ δεθαπιάζηνπ ησλ ζπλνιηθώλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρώλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξέπεη λα είλαη θαη‟
ειάρηζηνλ ίζε κε ην 150% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ πνπ έιαβε ν νξθσηφο θαηά ηελ
πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ή κε ην δεθαπιάζην ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε εηήζησλ
απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
ε φηη αθνξά ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ελδνζπκβαηηθήο επζχλεο ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ηεθκαίξεηαη ε ππαηηηφηεηα ηνπ γηα ηε δεκία
ηνπ ελάγνληνο θαη άξα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δελ έρεη ππαηηηφηεηα. Αληίζεηα, ζηελ
πεξίπησζε ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ην βάξνο ηεο απφδεημεο φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο ππαηηηφηεηαο ην θέξεη ν δεκησζείο. (Α. Παπάο 1999)

5.3 Ποινική Δςθύνη Σων Δλεγκηών
Ο Νφκνο 2190/1920, κε ηα άξζξα 63β, 63γ παξάγξαθνη 2 θαη 3, νξηνζεηεί ηελ πνηληθή
επζχλε ηνπ ειεγθηή φηαλ απηφο παξαβαίλεη ην θαζήθνλ ηεο κε παξάλνκεο ζεψξεζεο ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο δήισζεο θνιιήκαηνο
δηνξηζκνχ ηνπ σο ειεγθηή.
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Σν άξζξν 63β ηνπ λφκνπ 2190/1920 νξίδεη φηη:
«Διεγθηέο αλσλύκσλ εηαηξηώλ... αλ από ακέιεηα ζεώξεζαλ σο λνκίκσο έρνληα, ηζνινγηζκό
πνπ θαηαξηίζηεθε παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ηηκσξνύληαη κε
θπιάθηζε κέρξη ηξηώλ κελώλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 80.000 δξαρκέο ή κε κία από ηηο
πνηλέο απηέο. Σε πεξίπησζε όκσο δόινπ ηηκσξνύληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 57».
Σν άξζξν 63γ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ λφκνπ γηα ηελ παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο
ερεκχζεηαο νξίδεη φηη:
«Τηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο, κέρξη ηξηώλ κελώλ παο ειεγθηήο αλσλύκσλ εηαηξηώλ, όζηηο δελ
ήζειε ηεξήζεη απόιπηνλ ερεκύζεηαλ, πεξί ησλ παξ' απηνύ παξαηεξεζέλσλ ελ ηε ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξίαο...».
Ζ δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηα πιαίζηα ησλ άξζξσλ 36 θαη 40 ηνπ λ. 2190/1920, δειαδή απφ εμσηεξηθνχο κε νξθσηνχο
ειεγθηέο. Δίλαη απηνλφεην φηη ε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 63γ παξάγξαθνο 2 επηθέξεη θαη
αζηηθή επζχλε.
Σν ίδην ζέκα ηεο παξάβαζεο ηνπ θαζήθνληνο ηεο ερεκχζεηαο θαιχπηεη θαη ην άξζξν
16 ηνπ Π.Γ. 226/1992 ην νπνίν νξίδεη φηη:
«Ο νξθσηόο ειεγθηήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί απόιπηε ερεκύζεηα πεξί ησλ όζσλ ιακβάλεη
γλώζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Τελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηόζν ην
ειεγθηηθό όζν θαη ην ινηπό πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ν νξθσηόο ειεγθηήο...».
Αλαθνξά ζηελ πνηληθή επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο
ερεκχζεηαο έθαλε θαη ν παιηφο λφκνο Ν.Γ. 3329/55, άξζξν 12, παξάγξαθνο 5:
«Ο Οξθσηόο Λνγηζηήο, ν Βνεζόο Οξθσηόο Λνγηζηήο θαη ν Γόθηκνο Οξθσηόο Λνγηζηήο
ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ απζηεξάλ ερεκύζεηαλ πεξί ησλ όζσλ ήζειαλ ιάβεη γλώζηλ θαηά ηελ
εθηέιεζηλ ησλ θαζεθόλησλ ησλ. Καηά ην Ν.Α. 3329/55 άξζξα 72 θαη 16 παξ. 5, ε κε ηήξεζε
ηεο ερεκύζεηαο ππό Οξθσηνύ Λνγηζηή, Βνεζνύ θ.ι.π., πιελ ηεο πεηζαξρηθήο δηώμεσο...
ηηκσξείηαη θαη θαηά ηα άξζξα 252 θαη 458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα...».
Ο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα είλαη ερέκπζνο ζρεηηθά κε ηα φζα ππνπίπηνπλ ζηελ
αληίιεςε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ. Οη πεξηζζφηεξεο κάιηζηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπιιέγεη, φπσο είλαη ζηνηρεία θφζηνπο, φξνη αγνξάο, έθδνζε κεηνρψλ θ.ι.π., είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, θαη ηπρφλ θνηλνπνίεζή ηνπο ζα είρε
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Δπλφεην είλαη πσο ε επζχλε ηνπ ειεγθηή
γηα ερεκχζεηα δελ έρεη λα θάλεη κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ή θνηλνπνηνχληαη, κε
δηαθφξνπο ηξφπνπο, ζε ηξίηνπο, φπσο Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Δθνξία, Υξεκαηηζηήξην,
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Ννκαξρία, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη άιια, θαη βεβαίσο
εθφζνλ ε θνηλνπνίεζε απηή επηβάιιεηαη απφ ην λφκν.
Ζ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ απνηειεί ζεκειηψδε παξάγνληα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ
ειεγθηή θαη ηεο επηρείξεζεο. Γελ πξέπεη, ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο λα δηαδίδεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, παξά κφλν φηαλ ν
λφκνο ηνπ ην επηβάιιεη ή ηνπ επηηξέπεη. Αθφκε, ν ειεγθηήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ίδην φθεινο ή φθεινο ηξίησλ.
ε ζρέζε πάληα κε ηε θχιαμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη φηη θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ιακβάλεη γλψζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ
ζηνηρείσλ, άζρεηα κε ην εάλ απνηειείηαη ή φρη απφ κέιε ηνπ επαγγέικαηνο, ζα είλαη
ερέκπζν.
Σέινο, φηαλ επέξρεηαη αλάγθε λα ιεθζεί ε γλψκε πξνζψπσλ, πνπ δελ δεζκεχνληαη
απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ζα πξέπεη ν ειεγθηήο λα ελεκεξψζεη, νπσζδήπνηε, ηνλ
πειάηε ηνπ, εηδάιισο ζε πεξίπησζε απνθάιπςεο δεδνκέλσλ ησλ πξψησλ ζε ηξίηνπο, ε
επζχλε ζα επηξξηθζεί ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή.
Ο ειεγθηήο θέξεη πνηληθή επζχλε φηαλ απνζησπά, ιφγν εμαίξεζεο απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. χκθσλα κε ην άξζξν 63γ παξ. 3 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
κέρξη ηξηψλ κελψλ θάζε ειεγθηήο, ν νπνίνο «... δελ εδήισζε θώιπκα αζθήζεσο ειέγρνπ
πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξηώλ εηο αο ππεξεηεί νπσζδήπνηε ή ηπγράλεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ απηώλ θαη είρε ηαο ηδηόηεηαο ηαύηαο νπνηεδήπνηε θαηά ην δηάζηεκα δύν εηώλ πξν
ηεο εκέξαο θαζ' ελ αλεηέζε απηώ ε άζθεζηο ηνπ ειέγρνπ. Τν απηό εθαξκόδεηαη θαη όηαλ ν
ειεγθηήο ππεξεηεί εηο ε- ηαηξίαλ δηνηθνύζαλ θαη' νπζίαλ ηελ εηαηξίαλ εθήο δηεηάρζε ν
έιεγρνο».
Με ηελ πνηληθή απηή δηάηαμε επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο απνζηψπεζεο ιφγσ
εμαίξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή απφ ηελ
ειεγρφκελε εηαηξία. (Υ. Καδαληδήο, 2006)

5.4 Πειθαπσική Δςθύνη Σων Δλεγκηών
Ζ Πεηζαξρηθή επζχλε ζηνηρεηνζεηείηαη, γηα φια ηα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ
(Οξθσηφ ή επίθνπξν ή δφθηκν ή αζθνχκελν), ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 226/92,
φηαλ απηά:
 Αζθνχλ πιεκκειψο ηα θαζήθνληα ηνπο.
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 Δπηδεηθλχνπλ

αλάξκνζηε

ζπκπεξηθνξά,

ζηελ

νπνία

πεξηιακβάλεηαη

θαη

ε

δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ.
 Πξνβνχλ ζε παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηάηαμεο ή ησλ δενληνινγηθψλ
θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ απηήλ.
Ο ειεγθηήο πνπ έρεη ππνπέζεη ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα παξαπέκπεηαη κε απφθαζε
ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Σξηκειέο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ .Ο.Δ.Λ., ην νπνίν
απνηειείηαη απφ:
 έλαλ ελ ελεξγεία ή πξψελ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, σο πξφεδξν
 έλα κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
 έλαλ νξθσηφ ειεγθηή εθιεγφκελν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο.
Σν πεηζαξρηθφ πκβνχιην, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ ελνρή ηνπ εγθαινχκελνπ, κπνξεί
λα επηβάιεη ηηο αθφινπζεο πνηλέο:
 Οξηζηηθή παχζε.
 Πξνζσξηλή παχζε κέρξη 6 κήλεο.
 Πξφζηηκν
 Δπίπιεμε.
Αλ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη ην απνδηδφκελν παξάπησκα είλαη ειαθξχ θαη
δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα απηνχ δχλαηαη αληί ηεο παξαπνκπήο λα πξνβεί ζε
απζηεξέο ζπζηάζεηο.
Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ
ζεζκνζεηεζέληνο κε ην Ν. 3148/2003 επνπηηθνχ θνξέα ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη:
 χζηαζε
 Δπίπιεμε
 Πξφζηηκν χςνπο κέρξη € 50.000
 Πξνζσξηλή αλαζηνιή άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο κέρξη έλα έηνο
 Οξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ.
Αλ δηαπηζησζεί φηη ζηελ παξάβαζε είρε ζπκκεηνρή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν δηελεξγήζαο ηνλ έιεγρν νξθσηφο ειεγθηήο
ινγηζηήο, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηβάιινληαη θαη
θαηά απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αλψηαην φξην ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε (γ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδεηαη ζε € 1.000.000.
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Καη ηα δχν πην πάλσ αλαθεξζέληα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα εξεπλνχλ ηελ θάζε
ππφζεζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην παξάξηεκα 2 ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη ξπζκίδεη ηα
ζέκαηα ηεο Παξαπνκπήο, Πξναλάθξηζεο, Αλάθξηζεο, Κιήζεο ζε απνινγία, Απνινγίαο,
Πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηθαζίκνπ, Δμαίξεζεο κειψλ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, Δθηίκεζεο
ησλ Απνδείμεσλ θαη Πεηζαξρηθήο Απφθαζεο. (Α. Παπάο, 1999)

5.5. Ηθική Δςθύνη Σων Δλεγκηών
Ο νξθσηφο ειεγθηήο έρεη εθηφο απφ λνκηθή επζχλε θαη εζηθή επζχλε απέλαληη ζηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ επζχλε απηή επηβάιιεηαη απφ ην ζψκα ησλ νξθσηψλ
ινγηζηψλ ζε πνιιέο ρψξεο κε ηε κνξθή ελφο επαγγεικαηηθνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πξνο
ηνπο πειάηεο. Τπάξρεη επίζεο θαη έλαο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο γηα ηα άιια κέιε ηνπ
ζψκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί λνκηθά πξνζδηνξηζκέλεο επζχλεο δελ επαξθνχλ λα
πεξηγξάςνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ πξέπνπζα ζηελ πξάμε ζπκπεξηθνξά θάζε
επαγγεικαηία. Απηφο ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ αλαγλψξηζε
ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηελ νπνία επηβάιιεη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο.
Δμππεξεηεί ην ίδην ην επάγγεικα πξνζηαηεχνληαο ην θαη επελδχνληαο ην κε ηελ θαηάιιειε
θνηλσληθή εηθφλα.
Σν θνηλφ έρεη ηελ αλάγθε λα εκπηζηεπηεί ηνλ νξθσηφ ειεγθηή σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα
θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα ην εμππεξεηήζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο ν
ζεζκφο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή έρεη ηδξπζεί κε επζχλε θαη ζπλέπεηα πξνζσπηθή θαη εζηθή θαη
φρη απιψο νηθνλνκηθή. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαη γεληθφο θψδηθαο θνηλσληθήο,
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο επζχλεο, ν νπνίνο λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ
φινπο ηνπο ειεγθηέο. Οη ζρεηηθνί θαλφλεο θαη ηα πξφηππα έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηελ
καθξφρξνλε άζθεζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ πείξα θαη δηακνξθψλνληαη ζπλερψο γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο θαη θνηλσληθά δεδνκέλα.
Γηα ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο σο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
θψδηθαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζψκαηνο νξθσηψλ ειεγθηψλ ησλ ΖΠΑ. Γηα
ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηζρχεη ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη ζπκπεξηθνξάο
πνπ επηκειείηαη ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ. Οη δχν απηνί θψδηθεο
αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζεο
επαγγεικαηηθψλ ζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο κηαο εζηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ δηέπνληαη απφ ηα γεληθά
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standards ζχκθσλα κε ηα νπνία ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο,
ερέκπζνο θαη δίθαηνο.
Αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ Διιάδα,
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Διεγθηψλ φπσο
πξναλαθέξζεθε κηα ζεηξά απφ πξνιεπηηθέο νδεγίεο, απαγνξεχζεηο αιιά θαη θπξψζεηο. Γηα
ηελ εηδηθφηεξε φκσο πξνζσπηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ επαγγέικαηνο, δελ
είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ θπξψζεηο, θαη κηα ηέηνηα εζηθή επαθίεηαη θαηά ην κέγηζην
ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ θάζε Οξθσηνχ. (Κ. Κάληδνο, 1995)

5.6 Πποζεγγίζειρ Δλασιζηοποίηζηρ Σηρ Νομικήρ Δςθύνηρ
Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή ινγηζηή ζπλνδεχηεθε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ κία αληίζηνηρε αχμεζε ησλ εηο
βάξνο ηνπο αζηηθψλ, πνηληθψλ θαη πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε ζήκεξα
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ηεο επηαμίαο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο, κεηαμχ ησλ
άιισλ εθρσξνχλ ζηνπο νξθσηνί: ειεγθηέο ην πξνλφκην ηεο δηελέξγεηαο ελφο επξχηεξνπ
θάζκαηνο ειέγρσλ. Σαπηφρξνλα ζηα θξάηε απηά δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο ηζρπξήο
πξνζηαζίαο φισλ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.
Οη νξθσηνί ειεγθηέο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεθηφ φηη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην
βάξνο ηεο δεκηάο πνπ πξνθχπηεη απφ ειεγθηηθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, γηαηί απηνί είλαη νη
πιένλ ηθαλνί λα ιάβνπλ φια εθείλα ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ νπνηαδήπνηε
ακέιεηα ή δφιν, γηα λα απνθχγνπλ ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα
ηνληζζεί φηη, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, ε
επηθξαηνχζα δηθαζηηθή άπνςε αλαγλψξηδε φηη νη ειεγθηέο, γηα λα επηδήζνπλ θαη λα
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζα έπξεπε λα κελ εθηίζεληαη ζε δηθαζηηθέο
δηεθδηθήζεηο. Γηαρξνληθά ε αληίιεςε απηή άιιαμε άξδελ κε ζπλέπεηα ζήκεξα νη νξθσηνί
ειεγθηέο ινγηζηέο λα αλαγθάδνληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο, νη νπνίεο, ζε έλα βαζκφ,
κπνξεί λα είλαη κνηξαίεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ.
Απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ εμειίμεσλ είλαη πνιιέο εηαηξίεο νξθσηψλ
ειεγθηψλ ινγηζηψλ, γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, λα
εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αλάιεςεο ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ. χκθσλα κε
ηηο πνιηηηθέο απηέο νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο απνθεχγνπλ ηελ αλάιεςε ειέγρνπ εηαηξηψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή εηαηξηψλ πνπ ζεσξνχληαη σο πςεινχ θηλδχλνπ,
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κηαο θαη ηα θφζηε απνδεκίσζεο κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη
νινέλα θαη πην δπζβάζηαθηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην
θφζηνο απνδεκίσζεο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη πεξίπνπ ην
10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ινηπφλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ έρεη μεθηλήζεη δηεζλψο κηα
εθζηξαηεία κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ ειεγθηή, κέζσ ηεο άζθεζεο
πνιηηηθήο πίεζεο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. Σν θχξην επηρείξεκα ησλ ειεγθηηθψλ
εηαηξηψλ είλαη φηη απνηειεί αδηθία, φηαλ επζχλνληαη θαη άιια άηνκα φπσο γηα παξάδεηγκα ε
δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο λα θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ ην ζχλνιν ηεο
απνδεκίσζεο απνθιεηζηηθά νη ειεγθηέο.
Έλα δεχηεξν κέζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ είλαη λα
γίλεη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κάηη ηέηνην ζα
δεκηνπξγνχζε, γηα φζνπο δεκηψλνληαη κία δεχηεξε πεγή γηα δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο.
πκπιεξσκαηηθά έρνπλ πξνηαζεί ηα παξαθάησ κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο λνκηθήο
επζχλεο ησλ ειεγθηψλ, θαη απηά είλαη:
 ε Δπίπεδν Δπαγγέικαηνο: ε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη αλεμάξηεησλ
θνξέσλ ε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηε λνκηθή επζχλε ησλ ειεγθηψλ κπνξεί
λα επηηεπρζεί κε ηε:
 Θέζπηζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ

ειεγθηηθψλ

πξνηχπσλ

θαη ηελ

αλαζεψξεζε

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο,
 Δλεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηελ
πξαγκαηηθή έθηαζε ηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο ζην
πξνβιεπηφ κέιινλ, ηελ αλαθάιπςε απάηεο, παξάλνκσλ ελεξγεηψλ θ.ιπ.
 Σε ζπλερή βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο
θαη ηελ ηηκσξία ησλ κειψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε απηφλ.
 ε Δπίπεδν Διεγθηηθήο Δηαηξίαο ή Διεγθηή: Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηθαζηηθψλ
ππνζέζεσλ πξνθχπηεη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, κε ηε ιήςε κηαο ζεηξάο
πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, είλαη δπλαηφλ λα απνηξέςνπλ ηπρφλ εκπινθέο ηνπο ζε δηθαζηηθνχο
αγψλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πην θάησ κέηξα:
 Πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ,
 Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο κε απφδνζε ηδηαίηεξεο έκθαζεο ζηελ
πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ πνηφηεηαο.
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 Πιήξεο ζπκκφξθσζε πξνο ηα πξφηππα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ειεγθηηθήο
θαη πηζηή ηήξεζε ησλ γεληθψο απνδεθηψλ αξρψλ ηεο ινγηζηηθήο.
 Γηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.
 Άκεζε εμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πξφδξνκσλ ζεκείσλ χπαξμεο
θηλδχλσλ πνπ νδεγνχλ ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο.
 Δμαηξεηηθή πξνζνρή ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.
 Δπηκειήο ζρεδηαζκφο θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. (Κ. Καξακάλεο, 2008)
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πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηα ειεγθηηθά ηλζηηηνχηα
παγθνζκίσο ψζηε λα ππεξαζπίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
ειεγθηψλ, αιιά ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη αλαγθαζκέλνη λα
ιεηηνπξγνχλ πιήηηεη ηφζν ηελ εζηθή ζπλείδεζή ηνπο, φζν θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.
ηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ θπξηαξρεί ε ζπιινγή πινχηνπ κε θάζε κέζν, δηαθξίλνπκε
ηε ζπκκφξθσζε ησλ ειεγθηψλ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ειεγρφκελσλ
εηαηξηψλ θάηη πνπ ηειηθά νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ εζηθψο θπβεξλψκελεο
επηρεηξήζεηο. Απηφ καξηπξά ην γεγνλφο φηη φιν θαη πην ζπρλά δηαβάδνπκε γηα πεξηπηψζεηο
ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ησλ εηαηξηψλ, ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ αιιά
θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νίθσλ.
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο είλαη ε πξφιεςή ηεο, ε
νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ ηζρπξφ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ζσζηή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε θαη ηελ πξφζιεςε ηθαλψλ θαη έληηκσλ αηφκσλ. Δπίζεο, ε ρξήζε εξγαιείσλ
ηεο λέαο ηερλνινγίαο, (π.ρ. ζπζηήκαηα ERP), κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε
κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο απάηεο κέζα ζε κία εηαηξία. Σέινο ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ζηε
ζεηεία ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ, απνηειεί έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο πηζαλφηεηαο ηεο απάηεο.
Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηέηνην είδνπο ζθαλδάισλ είλαη ε
εζηθή επζχλε ηνπ θάζε ειεγθηή. Ο ειεγθηήο δελ πξέπεη λα μερλάεη φηη βαζηθή ηνπ αξρή
είλαη ε νξζή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε έγθπξεο πιεξνθνξίεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη δηαθξίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηε ιήςε
κέηξσλ ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηελ νηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε. ηε ρψξα καο ε ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) πνπ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο
ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δείρλεη
πιένλ φηη δίλεηαη έκθαζε ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ.
Γεληθφηεξα νη παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη, έζησ θαη κε αξθεηή θαζπζηέξεζε, ζηνλ
ηνκέα ησλ ειέγρσλ, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ
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θνξέσλ ηεο αγνξάο (επηρεηξήζεηο, ειεγθηέο, ηξάπεδεο, θιπ) ηαπηφρξνλα κε ηελ εηζαγσγή
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε,
κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απζηεξήο εθαξκνγήο ηνπο.
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Νόμορ 2190/1920
Άπθπο 37
1. Οη ειεγθηαί νθείινπζη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ρξήζεσο λα παξαθνινπζψζη ηελ
ινγηζηηθήλ θαη δηαρεηξηζηηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο εηαηξείαο δηθαηνχκελνη λα ιαβψζη γλψζηλ
νηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Τπνρξενχληαη φπσο πξνβαίλσζηλ
εηο πάζαλ αλαγθαίαλ ππφδεημηλ πξνο ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ, ελ πεξηπηψζεη δε
παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαθέξσληαη εηο ηνλ αζθνχληα
ηελ επνπηείαλ Τπνπξγφλ ηνπ Δκπνξίνπ. Μεηά ηελ ιήμηλ ηεο ρξήζεσο ππνρξενχληαη λα
ειέγμσζη ηνλ Ηζνινγηζκφλ θαη ηνλ ινγαξηαζκφλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνβάιινληεο
πξνο ηελ ηαθηηθήλ γεληθήλ ζπλέιεπζηλ έθζεζηλ πεξί ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ απηψλ. Δθ
ηεο εθζέζεσο ηαχηεο δένλ πξνθχπηε ζαθψο, κεη' έιεγρνλ ηεο αθξηβείαο θαη λνκηκφηεηνο
ησλ εγγξαθψλ εηο ηα βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο, εάλ ν Ηζνινγηζκφο απεηθνλίδε ηελ
νηθνλνκηθήλ θαηάζηαζηλ ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ιήμεσο ηεο
ειεγρζείζεο ρξήζεσο, ν δε ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηα πξνθχςαληα θαη'
απηήλ απνηειέζκαηα.
Δηδηθψηεξνλ, ε έθζεζηο ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα αλαθέξε:
α) εάλ παξεζρέζεζαλ εηο απηνχο αη πιεξνθνξίαη, σλ είρνλ αλάγθελ πξνο εθηέιεζηλ ηνπ
έξγνπ ησλ,
β) εάλ έιαβνλ γλψζηλ πιήξνπο απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, εθ' φζνλ
ππάξρνπλ ηνηαχηα,
γ) εάλ πξνθεηκέλνπ πεξί βηνκεραληθήο εηαηξείαο ηεξήηαη θαλνληθψο ινγαξηαζκφο θφζηνπο
παξαγσγήο θαη
δ) εάλ επήιζε ηξνπνπνίεζηο εηο ηελ κέζνδνλ ηεο απνγξαθήο ελ ζρέζεη πξνο ηελ
πξνεγνπκέλελ ρξήζηλ".
2. Οη ειεγθηαί νθείινπζη λα παξίζηαληαη ελ ηε Γεληθή πλειεχζεη θαη λα παξέρσζη πάζαλ
πιεξνθνξίαλ, ζρεηηθήλ πξνο ηνλ παξ' απηψλ ελεξγεζέληα έιεγρνλ.
3. Οη ειεγθηαί επζχλνληαη θαηά ηελ ελάζθεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηά παλ πηαίζκα,
ππνρξενχκελνη εηο απνδεκίσζηλ ηεο εηαηξείαο. Ζ εθ ηνπ παξφληνο επζχλε δελ δχλαηαη λα
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απνθιεηζζή ή ηξνπνπνηεζή. Ζ αμίσζηο ηεο εηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά δηεηίαλ". 4. Γελ
κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειεγθηέο εηαηξείαο, πξφζσπα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο ή εμεξηεκέλεο πξνο απηήλ εηαηξείαο,
δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ θαη
επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο".
5.

Ζ

έθζεζε

ησλ

ειεγθηψλ

πεξηιακβάλεη

νπσζδήπνηε

ηα

αθφινπζα:

α) Δηζαγσγή, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο.
β) Πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα ειεγθηηθά
πξφηππα, βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγήζεθε ν λφκηκνο έιεγρνο.
γ) Διεγθηηθή γλψκε, ζηελ νπνία νη ειεγθηέο εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο κε ζαθήλεηα, γηα ην
θαηά πφζνλ νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί παξέρνπλ πηζηή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ζχκθσλα κε ην
αληίζηνηρν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη γηα ην θαηά πφζνλ νη εηήζηνη
ινγαξηαζκνί πιεξνχλ ηα φζα πξνβιέπεη ν λφκνο. Ζ ειεγθηηθή γλψκε κπνξεί λα εθδίδεηαη
κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, λα είλαη αληίζεηε ή, ζε πεξίπησζε πνπ νη ειεγθηέο αδπλαηνχλ λα
εθθξάζνπλ γλψκε, λα ιακβάλεη ηε κνξθή άξλεζεο γλψκεο.
δ) Παξαπνκπή ζε ζέκαηα, ζηα νπνία νη ειεγθηέο επηζπκνχλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή
ρσξίο λα δηαηππψζνπλ επηθπιάμεηο ζηελ ειεγθηηθή γλψκε.
ε) Διεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ αληηζηνηρεί κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ.έηνπο.
Ζ έθζεζε ππνγξάθεηαη θαη ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο.
Άπθπο 63Β
Διεγθηέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνπ άξζξνπ 36, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 42α παξ.
5, αλ απφ ακέιεηα ζεψξεζαλ σο λνκίκσο έρνληα ηζνινγηζκφ πνπ θαηαξηίζηεθε παξά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ
θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ρηιίσλ επξψ (1.000) ή κε κία απφ ηηο πνηλέο απηέο. ε
πεξίπησζε φκσο δφινπ ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 57.
Άπθπο 63Γ
1. Σηκσξείηαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο κέρξηο ρηιψλ επξψ (1.000) παλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, παο Γηεπζπληήο ή παο άιινο ππάιιεινο αλσλχκνπ εηαηξείαο, φζηηο ελ γλψζεη
θαη εθ πξνζέζεσο αξλείηαη λα παξάζρε ηαο δεηνπκέλαο πιεξνθνξίαο, ή ζηνηρεία παξά ησλ
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ειεγθηψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ή νπσζδήπνηε παξεκβάιιεη δπζρεξείαο εηο ηελ άζθεζηλ ηνπ
ειέγρνπ ππ' απηψλ.
2. Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ κελψλ παο ειεγθηήο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φζηηο
δελ ήζειε ηεξήζεη απφιπηνλ ερεκχζεηαλ, πεξί ησλ παξ' απηνχ παξαηεξεζέλησλ ελ ηε
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.
3. Γηά ηεο απηήο σο άλσ πνηλήο ηηκσξείηαη παο ειεγθηήο, φζηηο δελ εδήισζε θψιπκα
αζθήζεσο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ εηο αο ππεξεηεί νπσζδήπνηε ή ηπγράλεη
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηψλ θαη είρε ηαο ηδηφηεηαο ηαχηαο νπνηεδήπνηε θαηά
ην δηάζηεκα δχν εηψλ πξν ηεο εκέξαο θαζ' ελ αλεηέζε απηψ ε άζθεζηο ηνπ ειέγρνπ. Σν
απηφ εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ν ειεγθηήο ππεξεηή εηο εηαηξείαλ δηνηθνχζαλ θαη' νπζίαλ ηελ
εηαηξείαλ εθ' εο δηεηάρζε ν έιεγρνο.
Άπθπο 137
1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο θαη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα
πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.
2. Οη αλαγθαίεο αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.),
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Eπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά
Πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants).
3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37, απφ ην εδάθην γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3 θαη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ λφκνπ απηνχ αλαθνξέο ζην
Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απφθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.).
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Νόμορ 3148/2003
Άπθπο 12
1. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε νξθσηνχ ειεγθηή -ινγηζηή σο ζπκβνχινπ ή ππαιιήινπ ζε
εηαηξεία πνπ ειέγρζεθε απφ απηφλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπ. Ζ
απαγφξεπζε αίξεηαη εάλ πξνεγεζεί θαη νινθιεξσζεί πνηνηηθφο έιεγρνο, ρσξίο επηβαξπληηθφ
απνηέιεζκα γηα απηφλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηελ εηαηξεία πνπ
πξνζιακβάλεη.
2. Απαγνξεχεηαη ε αλάζεζε ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ζε νξθσηφ
ειεγθηή-ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία εθφζνλ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξάγξαθν 3 θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ειέγρνπ, δηεηία.
3. Γελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία αλήθεη ν νξθσηφο ειεγθηήο πνπ
δηελεξγεί έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α, ή ζε
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία
νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ νπνία πξνμελείηαη ακνηβαηφηεηα
ζπκθεξφλησλ, φπσο:
α. εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο,
β. ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο,
γ. ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν ζρήκα θνηλψλ
ζπκθεξφλησλ κε ηελ επηρείξεζε,
δ. πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο,
ε. ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ζη. ινγηζηηθέο ππεξεζίεο,
δ. εθπξνζψπεζε πξνο θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο,
ε. ππεξεζίεο ή εξγαζίεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή,
ζ. εθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα
απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη‟ επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο σο
εγγξαθέο ή ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο,
η. αλάπηπμε ή παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ,
ηα. εμεχξεζε ζηειερψλ γηα ζέζεηο επζχλεο,
ηβ. θαηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην ηκήκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ηγ. δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ,
ηδ. ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο,
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ηε. απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ γηα εηζθνξά, πψιεζε,
εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε,
ηζη. ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο εηαηξεηψλ,
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ,
ηδ. ππεξεζίεο ζπκβνχινπ επελδχζεσλ,
ηε. ππεξεζίεο εθθαζαξηζηνχ,
ηζ. ππεξεζίεο εθηάθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζην
Υ.Α.Α..
4. Ζ ηζρχο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 αξρίδεη κεηά δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Νόμορ 3229/2004
Άπθπο 137
1. Οη εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο θαη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα
πηνζεηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ζε έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ελψ νη
Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη νη Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεσο, φηαλ επηβάιιεηαη ε ζχληαμή ηνπο,
ππνβάιινληαη ζε επηζθφπεζε απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ
Δπηζθφπεζεο δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 135, καδί κε ηηο
Δλδηάκεζεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
2. Οη αλαγθαίεο αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο ησλ Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ
(International Federation of Accountants).
3. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37, απφ ην εδάθην γ' ηεο
παξαγξάθνπ 3, απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ λφκνπ απηνχ θαη απφ ην άξζξν 6
ηνπ Π.Γ. 360/1985 αλαθνξέο ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ
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εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο πξνβιεπφκελεο
απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.).

Νόμορ 3693/2008
Άπθπο 21
1. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην
ειεγθηηθφ γξαθείν πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί επαγγεικαηηθνχ
απνξξήηνπ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ηεο δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη εξεπλψλ ζηελ ειεγθηηθή
εξγαζία θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε απηνχο, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.
3. ηαλ λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ λφκηκν ειεγθηή ή
ειεγθηηθφ γξαθείν, ν πξνεγνχκελνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν παξέρνπλ ζηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ειεγρφκελε νληφηεηα.
4. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ έρεη πάςεη λα ζπκκεηέρεη ζε
ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ έιεγρν θαη ν πξψελ λφκηκνο ειεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν
εμαθνινπζνχλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ έιεγρν, λα έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άπθπο 23
1. Ζ ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα ππεξεζίεο απφ λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ
γξαθείν ππφ νπνηαδήπνηε αίξεζε ή πξνζεζκία ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Δπίζεο
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληζηά θαη ζπκθσλία γηα ιήςε ακνηβήο γηα ηε δηελέξγεηα
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν, πνπ εμαξηάηαη ή
επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα
ή ζε ζπγαηξηθή ηεο ή ζε ζπγγελή ηεο ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα, απφ ηνλ λφκηκν
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ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ή απφ ζπλδεδεκέλν κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή απφ
λφκηκν ειεγθηή ή θαη ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ αλήθεη ζην ίδην δίθηπν κε απηνχο.
2. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγνληαη,
πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ, θαη ηελ απνβνιή ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή θαη ησλ
ειεγθηηθψλ γξαθείσλ απφ ην ζχζηεκα δεκφζηαο επνπηείαο θαη νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή
εξγαζία δηελεξγείηαη απφ απηνχο δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα.
Άπθπο 35
1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία παχνληαη κφλν γηα βάζηκνπο θαη ζπνπδαίνπο
ιφγνπο. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ή ηελ
εθαξκνγή

ειεγθηηθψλ

δηαδηθαζηψλ

δελ

ζπληζηνχλ

βάζηκνπο

ιφγνπο

παχζεο.

2. Ζ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ΔΛΣΔ ζε
πεξίπησζε παχζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, παξέρνληαο ζπγρξφλσο
επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο παχζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν λφκηκνο
ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο. Ζ παχζε ή ε παξαίηεζε
λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ηζρχεη απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γ.. ηεο ΔΛΣΔ.
Άπθπο 38
1. Πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 20 θαη 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή
ην ειεγθηηθφ γξαθείν:
Α) θάζε ρξφλν επηβεβαηψλεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο
αλεμαξηεζίαο ηνπ έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο,
Β) θάζε ρξφλν γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηε θχζε θαη έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ
πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ
ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ,
Γ) δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο αλεμαξηεζίαο
ηνπ, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ
ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ
γξαθείνπ, φζνλ αθνξά ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο:
Α) ν λφκηκνο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή γηα
ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πέληε ζπλερή ρξφληα θαη λα επαλαιάβεη ηα
θαζήθνληά ηνπ κεηά παξέιεπζε δχν ζπλερψλ ρξφλσλ,
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Β) ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα
ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή ρξφληα θαη ν νξηζκφο ηνπ
κπνξεί

λα

επαλαιεθζεί

κεηά

απφ

παξέιεπζε

ηξηψλ

ζπλερψλ

ρξφλσλ.

3. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ν θχξηνο ειεγθηήο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ δελ κπνξεί λα
αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, πξηλ απφ ηελ
παξέιεπζε δχν ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έπαπζε λα ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ
ηδηφηεηα.

Φ.Δ.Κ. 1589 Β΄/22-10-2004
Δλληνικό Δλεγκηικό Ππόηςπο 7700
Ο Διεγθηήο νθείιεη λα επηζθνπήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα
αληιεζέληα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επηηειεζζείζα ειεγθηηθή εξγαζία θαη λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Ο Διεγθηήο νθείιεη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη θαηά ηξφπν ζαθή ηε γλψκε ηνπ επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ νιφηεηά ηνπο.
Πέξαλ ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ απηήο, ν Διεγθηήο κπνξεί λα θιεζεί λα εθθξάζεη ηε γλψκε
ηνπ θαη ζε άιια ζέκαηα. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Διεγθηήο ζα πξέπεη λα
δηαηππψζεη ηε γλψκε ηνπ επί ησλ άιισλ απηψλ ζεκάησλ είηε ζε μερσξηζηή Έθζεζε είηε ζε
μερσξηζηή παξάγξαθν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο.
Ο Διεγθηήο νθείιεη λα δηαηππψζεη ηελ γλψκε ηνπ ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ. Ζ απιή παξάζεζε
ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ επξεκάησλ ηνπ ειέγρνπ δελ ζπληζηά δηαηχπσζε γλψκεο.
Ο Διεγθηήο νθείιεη λα ρξνλνινγήζεη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ κε ηελ εκεξνκελία ηεο
νπζηαζηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ.
Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Διεγθηή λα γλσκνδνηήζεη επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ, ε
ρξνλνιφγεζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ή ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο πάληνηε έπεηαη ηεο
εκεξνκελίαο έγθξηζεο θαη ππνγξαθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ
ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ. Ζ έθδνζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ή ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο
πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ
νξγαληζκνχ ζπληζηά ηδηαδφλησο αλεπαξθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διεγθηή.
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1.1 Σν παξφλ Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν (ΔΔΠ) 7700 εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 137, παξάγξαθνο 2,
ηνπ λ. 2190/1920.
1.2 Σα παξαηηζέκελα ππνδείγκαηα είλαη ελδεηθηηθά ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ θαη Δπηζθφπεζεο θαη δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Διεγθηή
απφ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκφζεη ην ιεθηηθφ ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο
πεξίπησζεο.
1.3 Σν πεξηερφκελν ησλ Δθζέζεσλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε
πεξίπησζεο ρσξίο, φκσο, λα αιινηψλεηαη ε γεληθή δνκή ηεο Έθζεζεο θαη ρσξίο λα
κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηεο πνπ δελ αθνξνχλ ηα εηδηθφηεξα δεδνκέλα ηεο θάζε
πεξίπησζεο.
1.4 Σν ιεθηηθφ ησλ Δθζέζεσλ κπνξεί -αλ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίνλα
πξνζαξκφδεηαη (φπσο, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ιέμεσο "Δηαηξεία" κε ηε
ιέμε "Σξάπεδα") θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ειεγρζείζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ δελ έρνπλ ηε κνξθή εηαηξείαο
(ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλνπξαμίεο θιπ) ή νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Γήκνπο,
Κνηλφηεηεο, Αζθαιηζηηθά Σακεία, Ννζνθνκεία θιπ.) ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ζην πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε λνκηθή ππφζηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ν βαζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απηνηέιεηαο. Ννείηαη φηη, αλ νη
ζπληαρζείζεο θαηαζηάζεηο δελ ζπλζέηνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ
ζηελ απεηθφληζε, κε αθξηβνδίθαην ηξφπν, ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο,
θαηά κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, ζχκθσλα είηε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είηε κε άιιν
νινθιεξσκέλν ζψκα ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, ηφηε δελ κπνξεί θαη δελ ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη
"Έθζεζε Διέγρνπ".
1.5 Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ιεθηηθφ πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα
θαηαλνήζεη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά ην ζέκα ηεο νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο, ρσξίο
άζθνπεο παξαπνκπέο ζε δηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζκψλ θαη ρσξίο ηελ παξάζεζε
επνπζησδψλ ιεπηνκεξεηψλ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο θαιχπηεηαη ζηελ
Έθζεζε, κπνξεί λα γίλνληαη (ζηελ Έθζεζε) παξαπνκπέο ζε πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο, πνπ
παξαηίζεληαη ζην πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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1.6 ηελ Έθζεζε ηνπ Διεγθηή δελ ελδείθλπληαη αλαθνξέο ζε "εμαηξέζεηο" ή "επηθπιάμεηο",
ε ρξεκαηηθή αμία ησλ νπνίσλ είλαη επνπζηψδεο. Ση ζπλζέηεη επνπζηψδεο θαη ηη νπζηψδεο
πνζφ είλαη αληηθείκελν άιινπ Διιεληθνχ Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ.
1.7 Ζ παξάζεζε ησλ κλεκνλεπνκέλσλ ζηελ Έθζεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ρηιηάδεο ηεο
λνκηζκαηηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία είλαη εθπεθξαζκέλεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (θαηά
θαλφλα, Δπξψ), βνεζά ζηελ επρεξέζηεξε αθνκνίσζε ηεο νπζίαο κηαο παξαηήξεζεο θαη
απνθεχγεη λα πξνζδψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη ν Διεγθηήο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηκεηξήζεη ηα πνζά απηά κε απφιπηε αθξίβεηα. Σα κλεκνλεπφκελα ζηελ
Έθζεζε ηνπ Διεγθηή πνζά είλαη ζπρλά απφξξνηα ζπλζεηηθψλ εθηηκήζεσλ.
Ννείηαη φηη ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη απφιπηα επθξηλέο φηη ηα παξαηηζέκελα ζηελ Έθζεζε
ηνπ Διεγθηή λνκηζκαηηθά πνζά είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο ηεο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο.
Δπίζεο λνείηαη φηη ελδείθλπηαη ε παξάζεζε ησλ λνκηζκαηηθψλ πνζψλ θαηά ηξφπν
νκνηφκνξθν.
1.8 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε γισζζηθή επάξθεηα ηεο Έθζεζεο, ψζηε λα
είλαη εχιεπηε απφ ην κέζν αλαγλψζηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξηλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ε
Έθζεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε "ςπρξή" επηζθφπεζε απφ δεχηεξν ειεγθηή, ν νπνίνο δελ
έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
1.9 Ζ δηάηαμε ηεο Έθζεζεο πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο
αλάγλσζήο ηεο, κε ην δηαρσξηζκφ θαη ηε ινγηθή ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ ζε επηκέξνπο
παξαγξάθνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ επθξηλψλ θαη επαλάγλσζησλ. ηελ
πεξίπησζε χπαξμεο πνιιαπιψλ "δηαθνξνπνηήζεσλ" ηεο Έθζεζεο, νη επηκέξνπο παξάγξαθνη
πξέπεη λα αξηζκνχληαη.
1.10 Ζ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν (εθηφο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο) παξάζεζε
(κε ηελ κνξθή "ππνζεκεηψζεσλ" ζηνλ ηζνινγηζκφ ή ζεκεηψζεσλ ζην πξνζάξηεκα ή ζηελ
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ή κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξφπν) αλαθνξψλ, πνπ ζα έπξεπε λα
παξαηεζνχλ ζην ίδην ην πηζηνπνηεηηθφ, ζπληζηά αλεπάξθεηα ηεο Έθζεζεο θαη ππνδειψλεη
κε επαξθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διεγθηή.
1.11 Σν παξφλ Διιεληθφ Διεγθηηθφ Πξφηππν (ΔΔΠ) 7700 δελ θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο
άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ ή εθζέζεσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ Διεγθηέο ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή πξνζπκθσλεκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζρέζε κε επηκειείο επηζθνπήζεηο
(due diligence) θαη, γεληθά, ζε ζρέζε κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ ζπλζέηνπλ έιεγρν ή
επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπληεηαγκέλσλ βάζεη ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζψκαηνο ινγηζηηθψλ θαλφλσλ.
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Φ.Δ.Κ. 364 Β΄/07-05-1997
Άπθπο 5
1.

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη λα κελ

απνθαιχπηεη γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ππέρεη ηέηνηα ππνρξέσζε απφ ην λφκν, ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη
ηηο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ.
2.

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή λα θάλεη ρξήζε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν, γηα

δηθφ ηνπ φθεινο ή φθεινο ηξίησλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηήιζαλ ζε
γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ε απνθάιπςε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ
πιεξνθνξηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ηελ
ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δπνπηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
.Ο.Δ.Λ.
3.

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη κεηά ηε ιήμε

ηεο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν.
4.

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ππελζπκίδεη ζηνπο βνεζνχο ηνπ ηελ ππνρξέσζε

ηεξήζεσο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ φηη νη
βνεζνί ηνπ ζα ηεξήζνπλ απηφ.
5.

Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δεζκεχνπλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηνπο ηερληθνχο

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

Π.Γ. 226/1992
Άπθπο 16
1. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ
παξφληνο, ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ Οξθσηφ Διεγθηή ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ησλ
αλαγθαίσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ
δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ
αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία
ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ
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ειεγρφκελε πεξίνδν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκα
ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο ηα νπνία ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη επί κηα πεληαεηία απφ ηελ
εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Ζ γλψκε ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ
έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ «πηζηνπνηεηηθφ» ή
«έθζεζε» ειέγρνπ. Σν «πηζηνπνηεηηθφ» ή «έθζεζε» ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα
ηνπ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα:
α) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή
εηαίξσλ, απφ ηελ νπνία αλαηέζεθε ζ' απηφλ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην «πηζηνπνηεηηθφ
ειέγρνπ», ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ Κσδ. Ν.
2190/1920 θαη ην νπνίν επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν απηφ. Γηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο
αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη Γηάζεζε
Κεξδψλ θ.ιπ.) ή παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο κε
ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη θαη
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο.
β) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο Οξγαληζκψλ ή
Δπηρεηξήζεσλ, ην Κεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην Γεκφζην, ππνβάιιεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο Δπηρεηξήζεσο θαη ζηνλ αξκφδην ζε θάζε
πεξίπησζε Τπνπξγφ έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. Αλ
πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δίθαηνπ, ε αλσηέξσ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ
επνπηεχνπζα αξρή.
γ) Αληίγξαθν ηνπ «πηζηνπνηεηηθνχ» ή ηεο «εθζέζεσο» ειέγρνπ ππνβάιινληαη θαη ζην
Δπνπηηθφ πκβνχιην.
2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ. Ν. 2190/1920, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ θαη Διεγθηηθψλ
πξνηχπσλ. Ο έιεγρνο πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηακνξθψζεη ην
πφξηζκά ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα
δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη
ησλ άιισλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Καηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη
αθφκε λα θξίλεη αλ ηα δεδνκέλα ηεο δηαρεηξίζεσο απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα ζηηο
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο αμηνινγεί ηελ αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζηηο άιιεο πεγέο
πιεξνθνξηψλ κε:
α) Σελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ νπνίσλ έρεη πξφζεζε λα βαζίζεη ηελ εμέηαζε ηνχησλ γηα λα
θαζνξίζεη ηελ θχζε, έθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεθκεξηψζεσλ.
β) Σελ δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηελ εμαζθάιηζε επεμεγήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή επαιεζεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ επί ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ζηνλ
βαζκφ πνπ θξίλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίν.
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο θξίλεη αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα
απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα κε:
α) Σελ αληηπαξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνο ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία
θαη ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ.
β) Σελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνηθήζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζχληαμε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο αμηνινγεί ηελ επηινγή θαη ηελ
ζπλεπή ή κε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ηνλ ηξφπν ηαμηλνκήζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ
θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ.
Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ
εκπνδίδνπλ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή λα δηαηππψζεη ην πφξηζκα ηνπ ρσξίο επηθπιάμεηο πξέπεη λ'
αλαθέξνληαη ξεηά ζην πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ. ην ηκήκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
ή ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη ην πφξηζκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζα πξέπεη
λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο θαηαιήγεη ζην πφξηζκά ηνπ κε ή
ρσξίο επηθπιάμεηο, ή φηη νχηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε πφξηζκα επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή ε έθζεζε ειέγρνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Οξθσηφ Διεγθηή.
3. Οη ελεξγνχληεο έιεγρν ή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο, Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ
έξγνπ ηνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θξίλνπλ αλαγθαίν λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ
Δπίθνπξνπο, Γφθηκνπο θαη Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα
ειέγρνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν ή ινγαξηαζκφ ή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ηνπο. Δπίζεο
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη
δηεπθξηλήζεηο απφ φξγαλα δηνηθήζεσο ή ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο
κνλάδαο θιπ. πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαθξίβσζε ησλ εμαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ.
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4. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη
γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηφζν ην
ειεγθηηθφ φζν θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο.
Άπθπο 19
1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελεξγείαο ή παξαιείςεσο ηνπ
θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε
δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθήζαληνο ηνλ έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε απφ ηελ
ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Ζ επζχλε πξνο απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη
αλψηεξε ηνπ πεληαπιαζίνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ηνπ επζπλφκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαηά
ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο ππεξβαίλνπλ ην
πξνεγνχκελν φξην. ε πεξίπησζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ηα παξαπάλσ φξηα αθνξνχλ
ζηνλ θάζε κέηνρν ή εηαίξν ρσξηζηά, ε δε εηαηξεία, ζεσξείηαη αιιειεγγχσο ζπλππεχζπλε
γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζγεησκέλεο απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν δεκίαο.
2. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
ππνρξενχληαη, επί πνηλή δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν, λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ
λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε Υψξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα επζχλε πξνο απνδεκίσζε νηνπδήπνηε δεκησζέληνο θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηα ζηελ παξάγξαθν 1 αλαθεξφκελα. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 150% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ηηο νπνίεο ν Οξθσηφο
Διεγθηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία ή ε θνηλνπξαμία Οξθσηψλ Διεγθηψλ έιαβαλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, νπσζδήπνηε δε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ
δεθαπιαζίνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ.
Άπθπο 20
1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ επί ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ, ζπγθξνηείηαη ηξηκειέο πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην απνηεινχκελν εμ ελφο πκβνχινπ
Δπηθξαηείαο θαη ελφο εθέηνπ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ακθνηέξσλ ππνδεηθλπνκέλσλ κεηά
ησλ αλαπιεξσηψλ ησλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη εμ ελφο
Οξθσηνχ Διεγθηή εθιεγνκέλνπ κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ απφ ηελ Γ.. ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ Διεγθηψλ.
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2. ην παξαπάλσ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην παξαπέκπεηαη κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο ή Δπίθνπξνο ή Γφθηκνο ή Αζθνχκελνο Οξθσηφο
Διεγθηήο γηα:
α) Πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
β) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο
ακνηβήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ.
γ) Οηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηαηάμεσο ή ησλ δενληνινγηθψλ
θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ απηήλ.
3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θξίλεη φηη ην απνδηδφκελν ζην
κέινο ηνπ ψκαηνο παξάπησκα είλαη ειαθξχ θαη δελ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα
απηνχ δχλαηαη αληί ηεο παξαπνκπήο λα πξνβεί ζε απζηεξέο ζπζηάζεηο. ε πεξίπησζε
ππνηξνπήο ε παξαπνκπή είλαη ππνρξεσηηθή.
4. Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ιακβάλνλ ηελ πξάμε ηεο παξαπνκπήο, εξεπλά ηελ ππφζεζε
θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο. Δθ' φζνλ δηαπηζηψζεη
ηελ ελνρή ηνπ εγθαινπκέλνπ δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο αθφινπζεο πνηλέο: α) Οξηζηηθή παχζε.
β) Πξνζσξηλή παχζε κέρξηο έμη κελψλ,
γ) Πξφζηηκν κέρξη 1.000.000 δξαρκέο,
δ) Δπίπιεμε.
5. Καηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ρσξεί αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο.
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