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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ελεγκτική αποκτά ιδιαίτερο ρόλο σήµερα, όταν γίνεται τόση προσπάθεια για την 

ανάκαµψη της οικονοµίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, την αναζωογόνηση της αγοράς,  

και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό της χώρας 

όσο και διεθνώς. Μέσα σε αυτό το κλίµα, ζωτικής σηµασίας καθίσταται η σωστή 

διεκπεραίωση του έργου του ελεγκτή. 

Το έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που 

υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να πετύχουν όλο και µεγαλύτερους 

στόχους, έχει οδηγήσει στην ολοένα συχνότερη εµφάνιση αλλοίωσης των λογιστικών 

καταστάσεων. Η µη αποτελεσµατική και χρηστή άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων από 

τους ελεγκτές έχει φέρει τις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες στο επίκεντρο µιας σειράς πολύ 

σηµαντικών εταιρικών και χρηµατιστηριακών σκανδάλων, όπως αυτά των εταιρειών Enron, 

WorldCom, Global Crossing, Royal Ahold, Parmalat.  

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή σε µία οικονοµία όπου η λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι κεφαλαιώδους σηµασίας κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός. Ο 

ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται για την επίδειξη αντικειµενικότητας, αµεροληψίας, 

ανεξαρτησίας και ποιότητας του έργου του. 

Τα σκάνδαλα αυτά, λόγω των οποίων µεγάλοι επενδυτές ή πιστωτές υπέστησαν 

ζηµιές πολλών δεκάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ, αποτελούν πολύ σηµαντικά δείγµατα της 

παθογένειας των ελεγκτικών µηχανισµών της κεφαλαιαγοράς. Έχουν επίσης µεταθέσει στην 

κορυφή του νοµικού προβληµατισµού, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο 

νοµοθεσίας, το ζήτηµα της ευθύνης των ελεγκτών. 

 

1.1 Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

Η εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα του εξωτερικού ελέγχου, καθώς και την ευθύνη που αναλαµβάνει ο 

ορκωτός ελεγκτής. Γίνεται σωστά ο έλεγχος από τις ελεγκτικές εταιρείες; Ακολουθούνται τα 

Πρότυπα και οι Αρχές ∆εοντολογίας που ορίζει το νοµικό πλαίσιο; Ποια είναι η ευθύνη που 
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αναλαµβάνει ο ορκωτός ελεγκτής και ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας του 

ελεγκτικού µηχανισµού; Εξακολουθεί να υπάρχει αξιοπιστία και εµπιστοσύνη στο ελεγκτικό 

επάγγελµα; 

 

1.2 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονισθεί η σηµασία και ο εξέχων ρόλος της 

ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου καθώς και η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών για 

διεκπεραίωση των ελέγχων µε τρόπο αντικειµενικό, αµερόληπτο αλλά και σύµφωνο µε τη 

δεοντολογία και τα πρότυπα που προβλέπονται. Η επισκόπηση σε γνωστές δικαστικές 

περιπτώσεις και µεγάλα οικονοµικά σκάνδαλα όπου ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν 

λειτούργησε σωστά, έχει σαν στόχο την ανάδειξη ανάγκης για τη βελτίωση του επιπέδου του 

ελέγχου. 

 

1.3 ∆οµή της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια στα οποία παρουσιάζεται η έννοια του 

Εξωτερικού Ελέγχου, τα Πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία διενεργείται, η ευθύνη των 

Ορκωτών Ελεγκτών σε γνωστές δικαστικές περιπτώσεις και οικονοµικά σκάνδαλα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κύριο αντικείµενο της µελέτης, τα ερωτήµατα 

που δηµιουργούνται, ο σκοπός της εργασίας και, τέλος, η δοµή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών και 

προσεγγίσεων που χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές της εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται το θεσµικό πλαίσιο. Αρχικά, γίνεται µια αναφορά 

στην έννοια της Ελεγκτικής, την ιστορική της εξέλιξη, τα διάφορα είδη των ελέγχων, την 

έννοια του εξωτερικού ελέγχου, το έργο του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς επίσης και τις 

διαφορές µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια, γίνεται µια επισκόπηση 

στα ελεγκτικά πρότυπα και στο διαχωρισµό τους σε Ελληνικά και ∆ιεθνή όπως αυτά 

ορίζονται από τα επίσηµα σώµατα Ορκωτών Ελεγκτών, και µια εκτενής αναφορά στον 

Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας σύµφωνα µε τους κανόνες του ΣΟΕΛ και της IFAC. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η νοµική και ηθική ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή τόσο απέναντι 

στη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, καθώς και η οριοθέτηση της 

ευθύνης των ελεγκτών από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ορισµένες γνωστές περιπτώσεις δικαστικών 

υποθέσεων και µεγάλων παγκόσµιων σκανδάλων που απασχόλησαν το ελεγκτικό σύστηµα, 

µε µια παράλληλη αναφορά στην ευθύνη του ελεγκτή σε κάθε περίπτωση και τις οικονοµικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα της 

παρούσας εργασίας και µε βάση αυτά προτείνονται σηµεία για µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα σηµαντικότερα άρθρα και έρευνες που έχουν 

σχέση µε την ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή για ποιοτικό έλεγχο καθώς και µε δικαστικές 

περιπτώσεις και σκάνδαλα σχετικά µε ορκωτούς ελεγκτές. 

Ο Salehi (2008) έχει ως στόχο να διερευνήσει την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών από 

τον εξωτερικό ελεγκτή από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για το έργο του 

εξωτερικού ελεγκτή, να βρει οµοιότητες και διαφορές ως προς τις ευθύνες στη διαφορά 

προσδοκιών µεταξύ των ελεγκτών και των επενδυτών δύο χωρών, και να προσδιορίσει το 

µέγεθος της ευθύνης των ελεγκτών. 

Οι Bostick & Luehlfing (2007) διερευνούν τη σχέση µεταξύ του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής µονάδας και της ευθύνης του 

ελεγκτή να την εντοπίσει. Το πρότυπο απαιτεί από τον ελεγκτή να κατανοήσει τους 

κινδύνους που συνδέονται µε το νοµικό και πολιτικό περιβάλλον της οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Όταν υπάρχουν σηµαντικοί 

κίνδυνοι, ο ελεγκτής πρέπει να ελέγχει το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης 

και να προσδιορίζει κατά πόσο οι έλεγχοι έχουν γίνει και το σύστηµα λειτουργεί 

αποτελεσµατικά. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογήσει, µε τα µέλη της οµάδας ελέγχου, την 

ευαισθησία των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για ουσιώδεις 

ανακρίβειες και παραλείψεις. 

Οι Boon et al. (2008) αναλύουν τη συνεισφορά και την πιθανότητα βελτίωσης των 

υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου, σε τοπικά συµβούλια της Νέας Νότιας Ουαλίας (ΝΝΟ), µέσω 

υποβολής προτάσεων (CAT). Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν µε τη βελτίωση της 

ποιότητας των ελέγχων µέσω της βελτίωσης των πληροφοριών που διατίθενται κατά τη 

διαδικασία διορισµού του ελεγκτή. Επικεντρώνονται κυρίως στο αν αυτό οδηγεί σε κίνδυνο 

της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών και της ποιότητας του ελέγχου. Τα συµπεράσµατα 

στα οποία καταλήγουν είναι ότι τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών ελέγχου είναι η τεχνογνωσία της βιοµηχανίας, η εµπειρία της ελεγκτικής 

εταιρείας µε ένα συµβούλιο, η τεχνική ικανότητα, η ανεξαρτησία, τα πρότυπα δεοντολογίας 

και η δέουσα προσοχή. Τα λιγότερο σηµαντικά χαρακτηριστικά είναι ο σκεπτικισµός, η 
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πιθανότητα της προοπτικής, το µέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και οι µη-ελεγκτικές 

υπηρεσίες. 

Οι Chen et al. (2011) µελετούν την απόδοση των στρατηγικών ελέγχου Bayesian 

ανάλογα µε την έκταση της ενηµέρωσης των ορκωτών ελεγκτών. Οι αρχικές πληροφορίες για 

τις στρατηγικές ελέγχου Bayesian προκύπτουν από µια σειρά δοκιµών ελέγχου που 

αξιολογούνται µε βάση τη θεωρία της αξιοπιστίας. Όλη η στρατηγική ελέγχου 

προσοµοιώνεται µε διαφορετικούς ελέγχους αξιοπιστίας και τα αναλογικά ποσά των 

συνολικών ανακριβειών σε ένα δείγµα λογιστών. Το σηµαντικότερο εύρηµα στην µελέτη 

προσοµοίωσης είναι ότι οι ισχυρές στρατηγικές ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα 

στον τοµέα της έρευνας ελέγχου είναι πιο ευαίσθητες σε µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα από 

τις υπάρχουσες στρατηγικές της ελεγκτικής πρακτικής. 

Οι Glick & Snowden (2001) δηµοσίευσαν την γνώµη τους σχετικά µε την δικαστική 

περίπτωση της Equitable Life εναντίον του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young, για λογαριασµό 

της Αρχής Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority) στην Αγγλία. 

Αναλύεται η στρατηγική που ακολουθούσε η ασφαλιστική εταιρεία σχετικά µε τις ετήσιες 

τιµές προσόδου και τον κίνδυνο της συγκεκριµένης στρατηγικής. Ο κίνδυνος έχει σχέση µε 

την πιθανότητα οι τρέχουσες τιµές προσόδου να πέσουν κάτω από το εγγυηµένο ετήσιο 

ποσοστό που χρησιµοποιείται σε αυτές τις πολιτικές, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει 

ουσιωδώς τα µπόνους που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής (ο κίνδυνος GAR). 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια δύσκολη και αµφιλεγόµενη υπόθεση, υποστηρίζουν 

ότι η ασφαλιστική είναι υπεύθυνη για τις ζηµίες στο βαθµό στον οποίο µπορεί να αποδειχθεί 

ότι η µείωση στην αξία µιας µη-GAR στρατηγικής σε σύγκριση µε ένα παρόµοιο προϊόν από 

άλλη εταιρεία οφείλεται στον άγνωστο GAR κίνδυνο. 

Οι Leggatt et al. (1997) αναλύουν την υπόθεση της τράπεζας Barings εναντίον της 

ελεγκτικής εταιρείας Coopers & Lybrand. Κατά την άποψή τους, το επιχείρηµα σχετικά µε το 

καθήκον της φροντίδας προκύπτει από το απλό γεγονός ότι η δεύτερη ήξερε ότι ο έλεγχος της 

και η έκθεση σχετικά µε τα προγράµµατα εξυγίανσης ήταν απαραίτητη, έτσι ώστε οι 

διευθυντές της Barings να µπορέσουν να συµµορφωθούν µε την υποχρέωσή τους να 

παρέχουν λογαριασµούς που δείχνουν αληθινή και δίκαιη την εικόνα των οικονοµικών 

υποθέσεων της εταιρείας. 

Ο Hemraj (2001) µε αφορµή την υπόθεση Sasea Finance Ltd κατά KPMG και 

ανάλυση περιπτώσεων από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία, προσπαθεί να ορίσει 

τον υπεύθυνο που θα προφυλάξει την εταιρεία από την απάτη, την υπεξαίρεση και την 
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κατάχρηση χρηµάτων που διαπράττονται από τους εργαζόµενους, και να απαντήσει σε ποιο 

βαθµό είναι οι ελεγκτές και οι διευθυντές άµεσα υπεύθυνοι για τον εντοπισµό και την 

πρόληψη των παραπάνω. 

Ο Ferry (2012) µελετάει δύο περιπτώσεις: την Donoghue κατά Stevenson (1932), 

στην οποία η ηθική και η νοµική ευθύνη διαχωρίζονται, και την Hedley Byrne & Co Ltd κατά 

Heller & Partners Ltd (1963), στην οποία οι δύο παραπάνω ταυτίζονται. 

Ο Thomas (2002) αναλύει την περίπτωση µε το γνωστό σκάνδαλο της Enron και την 

ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen. Σκοπός του είναι να εντοπίσει τα αρχικά αίτια της 

κατάρρευσης, καθώς και τις σταδιακές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, τον έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση της Enron, µε τα οποία 

ασχολήθηκαν οι πέντε µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες (Big Five), το Αµερικάνικο 

Ινστιτούτο AICPA και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ο Evans (2011) εκφράζει τον προβληµατισµό του για τις αποτυχίες και την 

εξαπάτηση που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση, η οποία στον οικονοµικό τοµέα 

εµφανίστηκε µε το σκάνδαλο της Enron. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται σε ερωτήµατα όπως: 

«Πώς αισθάνονται πραγµατικά οι έµποροι της Enron για την κατάσταση των κεφαλαίων των 

πελατών τους;», «Ποιος είχε τη δύναµη να αλλάξει τα αποτελέσµατα;» Επίσης, εξετάζει 

τρόπους που θα βοηθήσουν στην αποφυγή τέτοιων γεγονότων στο µέλλον ή, τουλάχιστον, 

στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. 

Ο Duska (2005), µε αφορµή την λογιστική διαχείριση της Global Crossing, 

παρουσιάζει τους τρόπους µε τους οποίους οι ελεγκτικές εταιρείες έπαιξαν ρόλο στα 

µεγαλύτερα σκάνδαλα του 21ου αιώνα.  Μέσα από το άρθρο, τονίζει ότι οι µεγάλες ευθύνες 

του εξωτερικού ελεγκτή είναι: πρώτον, να είναι υπεύθυνος για τη δηµόσια χρήση των 

οικονοµικών καταστάσεων και να δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν µια δίκαιη εικόνα της 

οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας, και δεύτερον, να είναι φύλακας των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών και να αναφέρει παράτυπες πρακτικές που θα µπορούσαν να 

στρεβλώσουν την εικόνα των καταστάσεων. Η δέουσα επαγγελµατική φροντίδα απαιτεί από 

τον ελεγκτή να ασκήσει «επαγγελµατικό σκεπτικισµό»: µια στάση που περιλαµβάνει σκέψη, 

προβληµατισµό και µια κριτική αξιολόγηση στα στοιχεία του ελέγχου. Το άρθρο 

ολοκληρώνεται µε το παράδειγµα την ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen η οποία παρέβη 

όλα τα παραπάνω. 
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Οι Pulliam & Solomon (2002) παρουσιάζουν την ιστορία του σκανδάλου WorldCom, 

µέσα από τις µαρτυρίες των υπεύθυνων, των εργαζοµένων αλλά και κοντινών τους 

ανθρώπων.  

Τέλος, οι Grove & Basilico (2011) ερευνούν τα µεγαλύτερα σκάνδαλα του 21ου 

αιώνα, µε σκοπό να καταδείξουν µια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για τον εντοπισµό και 

την αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.1 Έννοια Ελεγκτικής 

 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους της Οικονοµικής Επιστήµης. Ο 

θεσµός της Ελεγκτικής σχετίζεται µε την ανάγκη για µετάδοση αξιόπιστων οικονοµικών 

πληροφοριών που αφορούν στη δραστηριότητα των µεγάλων οικονοµικών οργανισµών της 

κοινωνίας. Έτσι, ο σκοπός του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι να σχηµατίσει 

γνώµη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και αµεροληψία των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων, και να καταστήσει αυτές τις πληροφορίες διαθέσιµες στους εξωτερικούς 

χρήστες. Κατά συνέπεια, το κύριο αντικείµενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής να δηλώσει ότι 

οι οικονοµικές καταστάσεις τους παρουσιάζουν µια εικόνα «αληθινή και δίκαιη». 

O έλεγχος στις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στις Ανώνυµες Εταιρείες, καθίσταται 

αναγκαίος και υποχρεωτικός µε το νόµο 2190/1920. 

 Οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής: 

• Εντοπισµός και πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών 

• ∆ιερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων και 

απατών 

• Έγκριση, ανάλυση και σχολιασµός µετά από συστηµατικό έλεγχο της ακρίβειας των 

διαφόρων οικονοµικών καταστάσεων  

• Αξιολόγηση της σύνταξης και παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων των 

οικονοµικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 

στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν µέσα στην επιχείρηση (κύκλος 

εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, εσωτερική αξία µετοχών κ.λπ.)  

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 

είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιµων συµπερασµάτων 

• Υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο κύκλωµα της 

επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης 

• Στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειµένου να γίνει δυνατός ο σχηµατισµός των σωστών προβλέψεων 
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Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάµε διάφορους ορισµούς της Ελεγκτικής: 

- Η Ελεγκτική αποτελεί τις γενικές αρχές και τους παράγωγους κανόνες, αλλά και τις 

επιµέρους τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου, που χρησιµοποιούνται στην εκπλήρωση 

του σκοπού της ελεγκτικής στα πλαίσια της ευρύτερης οικονοµικής 

δραστηριοποίησης του ανθρώπου.1 

- Ελεγκτική είναι σύνολο κανόνων, αρχών και ενεργειών, µε βάση τις οποίες 

διενεργείται κάθε Λογιστικο-διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση 

αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση.2 

- Ελεγκτική των επιχειρήσεων είναι σύνολο λογιστικών και οικονοµοτεχνικών 

     ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση θεµάτων αναγοµένων στη 

συναλλακτική και λειτουργική δράση των επιχειρήσεων.3 

 

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων (IAPC: 1980) ορίζει τον έλεγχο ως «... 

την ανεξάρτητη εξέταση των οικονοµικών στοιχείων µιας οικονοµικής οντότητας, είτε 

κερδοσκοπικής ή όχι, ανεξάρτητα από το µέγεθός ή τη νοµική µορφή της, όταν µια τέτοια 

εξέταση γίνεται µε σκοπό να εκφέρει γνώµη επ 'αυτού».  

Σύµφωνα µε τον Chow (1982), ο έλεγχος προκύπτει από την ανάγκη αποφυγής της 

σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών, των µετόχων 

και των οµολογιούχων.  

 

3.2 Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

 

Η ιστορία του ελέγχου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την ιστορία της λογιστικής. Οι 

αρχαίοι πολιτισµοί της Μεσοποταµίας, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Ιταλίας 

συνδέονται µε την ανάπτυξη οικονοµικών συστηµάτων. Αλλά η καταγραφή των οικονοµικών 

γεγονότων, κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, γινόταν µε το µονογραφικό σύστηµα. Η 

τήρηση βιβλίων, ως διαδικασία για τον προσδιορισµό των κερδών ή της περιουσίας ή ως ένα 

                                                      

1 Κάντζος Κ.(2006), «Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική», σελ.23 
2 Τσακλάγκανος Α. (2005), «Ελεγκτική», σελ.8 
3 Τσακλάγκανος Α. (2005), «Ελεγκτική», σελ.8 
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σύστηµα για τη λήψη αποφάσεων µε στόχο την επίτευξη της µεγιστοποίησης του κέρδους, 

ήταν ουσιαστικά άγνωστη.  

Η έννοια της µεγιστοποίησης των κερδών προέκυψε στο τέλος του Μεσαίωνα, µε την 

εµφάνιση µεγάλων εµπορικών οίκων στην Ιταλία. Το εµπόριο δεν ήταν πλέον αποκλειστική 

ασχολία των εµπόρων ταξιδιωτών. Συντονίζονταν στα κεντρικά πολυτελή γραφεία των 

µεγάλων εµπορικών οίκων στη Βενετία, τη Φλωρεντία ή την Πίζα δίνοντας ζωτική σηµασία 

στην αξία της επικοινωνίας. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι µε την καταχώρηση µιας µόνο πτυχής 

της συναλλαγής (µονογραφικό σύστηµα) άνοιξε ο δρόµος για την βαρέα υπεξαίρεση των 

µετρητών, η οποία βρέθηκε δύσκολο να εντοπιστεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Το 

1494, ο Ιταλός µοναχός Luca Pacioli ήταν ο πρώτος που περιέγραψε το σύστηµα της 

διπλογραφίας στο βιβλίο του Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalita (20 Νοεµβρίου 1494).  

Ωστόσο, δεν ήταν µόνο η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος που 

οδήγησε στην δηµιουργία του ελεγκτικού µηχανισµού. Το 1780, η έναρξη της βιοµηχανικής 

επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία οδήγησε στην εµφάνιση των µεγάλων βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων µε πολύπλοκες γραφειοκρατικές δοµές. Σταδιακά, προέκυψε η ανάγκη για 

αναζήτηση εξωτερικών κεφαλαίων προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν την περαιτέρω 

επέκταση και η ανάγκη διαχωρισµού µεταξύ της ιδιοκτησίας και της διοίκησης της 

επιχείρησης. Το αποτέλεσµα ήταν η επέκταση σε αναπτυγµένες αγορές κινητών αξιών και η 

δηµιουργία χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που θα εξυπηρετούσαν τις οικονοµικές ανάγκες 

των µεγάλων εθνικών αλλά και διεθνών εταιρειών. 

Η ροή των επενδυτικών κεφαλαίων προς τις εταιρείες και η όλη διαδικασία της 

κατανοµής των χρηµατοδοτικών πόρων µέσω των αγορών κινητών αξιών απέκτησε ιδιαίτερη 

σηµασία σε πολύ µεγάλο βαθµό στις εκθέσεις της διοίκησης. Στην παρούσα συγκυρία, ένα 

από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των εταιρειών είναι το γεγονός ότι η 

ιδιοκτησία τους είναι σχεδόν εντελώς διαφορετική από τη διοίκηση τους. Η διοίκηση έχει τον 

έλεγχο των λογιστικών συστηµάτων των επιχειρήσεων αυτών και δεν είναι µόνο υπεύθυνη 

για τις οικονοµικές εκθέσεις προς τους επενδυτές, αλλά έχει επίσης την εξουσία να καθορίσει 

την ακριβή µορφή παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Για να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών και των πιστωτών στις οικονοµικές 

καταστάσεις, αυτές συνοδεύονται από την γνώµη ενός ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα σχετικά 

µε την αµεροληψία των εκθέσεων. Ο ελεγκτής είναι αυτός που παρέχει τη γνώµη αυτή. 

Αρχικά, οι έλεγχοι της εταιρείας έπρεπε να εκτελούνται από έναν ή περισσότερους από τους 
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µετόχους της, οι οποίοι ορίζονταν από τους υπόλοιπους µετόχους ως εκπρόσωποι αυτών. Το 

ελεγκτικό επάγγελµα σύντοµα θεωρήθηκε απαραίτητο στις ανάγκες της αγοράς και η 

νοµοθεσία προέβλεπε υποχρεωτική τη διεκπεραίωση των ελέγχων από άλλα πρόσωπα και όχι 

από τους µετόχους των εταιρειών. Αυτές οι εξελίξεις ήταν που οδήγησαν στο σχηµατισµό 

των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και τη δηµιουργία της ζήτησης για τις υπηρεσίες ειδικών 

στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στον έλεγχο. Έτσι, η θεσµοθέτηση του ελέγχου ως 

επάγγελµα τότε ήταν απλώς θέµα χρόνου.4 

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την ίδρυση οργανωµένου σώµατος Ελεγκτών 

λήφθηκε αρχικά µε τον νόµο 5076/1931. Τελικά η υλοποίηση των παραπάνω εξαγγελιών 

έγινε το 1955, οπότε µε το Ν.3329/1955 ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ). 

Σήµερα η Ελεγκτική ως θεσµός έχει επεκταθεί σε όλο το φάσµα της διοικητικής 

δραστηριότητας και λειτουργίας µιας κοινωνίας (ιδιωτικός - δηµόσιος τοµέας, διάφοροι 

επιµέρους έλεγχοι από διάφορους φορείς, όπως κεντρικές τράπεζες, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

∆ιεθνή Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κ.τ.λ.). 

Αξιοσηµείωτη είναι η κάθετη οργάνωση της λειτουργίας του ελέγχου σε µια 

οικονοµία από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. Το βασικό ενδιαφέρον και η ευθύνη της 

Ελεγκτικής έχει µετατοπιστεί από την ανακάλυψη της απάτης στη διαπίστωση της ορθότητας 

µε την οποία οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν την οικονοµική θέση και τα 

αποτελέσµατα δράσεως των οικονοµικών µονάδων. 

 

3.3 Είδη Ελέγχων 

 

Στην ιστορική διαδροµή της Ελεγκτικής διαµορφώθηκαν διάφορα είδη ελέγχων. Η διάκριση 

γίνεται ανάλογα µε το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, τον σκοπό, την έκταση, τη 

διάρκεια και το αντικείµενο του ελέγχου. 

Η πρώτη διάκριση γίνεται ανάλογα µε την εξάρτηση του προσώπου, οικονοµική ή 

άλλη, από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και τον ειδικότερο σκοπό που αποβλέπει το 

έργο του, και έχουµε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Στην πρώτη περίπτωση, ο 

ελεγκτής βρίσκεται σε υπαλληλική σχέση µε την ελεγχόµενη επιχείρηση, ενώ στην δεύτερη 

είναι ανεξάρτητος επαγγελµατίας και ασκεί έλεγχο στην εταιρεία κατόπιν πρόσκλησης από 

τους µετόχους της.  

                                                      

4 M. Salehi, G.H. Mahadevaswamy (2008), “Audit Expectation Gap in Auditor Responsibilities” 
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Επίσης, υπάρχουν οι µικτοί έλεγχοι, που οργανώνονται από το τµήµα εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης και εκτελούνται σε συνεργασία µε εξωτερικούς ελεγκτές. 

Τέλος, υπάρχουν και οι κρατικοί έλεγχοι, δηλαδή οι έλεγχοι που εξασκούν και 

διενεργούν διάφοροι κρατικοί και ηµικρατικοί φορείς. Οι σηµαντικότεροι έλεγχοι αυτού του 

είδους είναι: 

 α) ο φορολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών 

που εφαρµόζονται από τα φορολογικά όργανα µε σκοπό την επαλήθευση της 

ακρίβειας των φορολογικών δηλώσεων των υποκείµενων σε φορολογία φυσικών και 

νοµικών προσώπων και σε περίπτωση µη υποβολής τους, τον υπολογισµό της 

φορολογητέας ύλης και τον προσδιορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν. Ο φορολογικός έλεγχος διακρίνεται στον προληπτικό, τον προσωρινό 

και τον τακτικό έλεγχο.  

β) ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορά σε νοµισµατικά και πιστωτικά 

θέµατα, και  

γ) ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους που αφορά στους λογαριασµούς 

στο δηµόσιο τοµέα. 

 

 Ανάλογα µε το σκοπό, διακρίνονται σε προληπτικούς και κατασταλτικούς. Οι 

προληπτικοί διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονοµικής συναλλαγής και έχουν σκοπό 

να προλάβουν τα πιθανά λάθη. Οι κατασταλτικοί διενεργούνται εκ των υστέρων και 

αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων. 

Ανάλογα µε την έκταση τους διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. Οι γενικοί 

επεκτείνονται σε ολόκληρη την διαχείριση µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου (π.χ. ετήσιος 

έλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης). Οι ειδικοί έχουν ως αντικείµενο ένα 

συγκεκριµένο τοµέα, για παράδειγµα τον έλεγχο των αποθεµάτων. 

Ανάλογα µε την διάρκειά τους διακρίνονται σε µόνιµους ή διαρκείς, τακτικούς ή 

περιοδικούς και έκτακτους ή περιστασιακούς. Οι µόνιµοι διενεργούνται συνέχεια και καθ’ 

όλη τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης. Οι τακτικοί διενεργούνται κατά τακτές χρονικές 

περιόδους (ετήσιοι, τριµηνιαίοι, κ.τ.λ.), ενώ οι έκτακτοι σε έκτακτες περιπτώσεις και για 

ειδικούς λόγους, όπως υπόνοια για κατάχρηση. 

Όσον αφορά την Ιδιωτική Ελεγκτική, οι έλεγχοι µπορούν να διακριθούν σε 

∆ιοικητικούς, Λειτουργικούς ή ∆ιαχειριστικούς και Λογιστικούς. 

Ο διοικητικός έλεγχος αποβλέπει στην επίβλεψη της αποτελεσµατικότητας της 



  Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

  

     16 

 

  

εργασίας της διοίκησης της επιχείρησης. Είναι κλάδος του εσωτερικού ελέγχου και 

υποχρέωση του εσωτερικού ελεγκτή, χωρίς αυτό να αποκλείει την επιλογή ανάθεσης σε 

εξωτερικό ελεγκτή. Ο ελεγκτής αξιολογεί το διοικητικό έργο ενός συγκεκριµένου µέλους της 

διοίκησης ή ενός συλλογικού διοικητικού οργάνου της επιχείρησης. 

Ο λειτουργικός ή διαχειριστικός έλεγχος είναι υποχρέωση του εσωτερικού ελεγκτή, ο 

οποίος παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά 

στη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας και 

στην αύξηση της όλης αποδοτικότητας της οικονοµικής µονάδας. Τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται στον λειτουργικό έλεγχο καθορίζονται από το αντικείµενο ελέγχου, την 

φύση των εργασιών και τις διατάξεις των σχετικών νόµων. 

Ο λογιστικός έλεγχος διακρίνεται στον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Στην πρώτη 

περίπτωση, διενεργείται από τον εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία του 

ανθρώπινου δυναµικού, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, την 

εφαρµογή των εντολών της διοίκησης από τους εργαζόµενους και τη διασφάλιση της 

λειτουργίας ενός αποτελεσµατικού λογιστικού συστήµατος. Αντίστοιχα, ο εξωτερικός 

λογιστικός έλεγχος διενεργείται από εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος αποβλέπει κυρίως στην 

εξακρίβωση της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων.  

 

3.4 Εξωτερικός Έλεγχος 

 

3.4.1  Έννοια Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι ένας επαγγελµατίας ελεγκτής ο οποίος ασκεί τον έλεγχο 

σύµφωνα µε συγκεκριµένους νόµους ή κανόνες στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας, κρατικού οργανισµού, άλλου νοµικού προσώπου ή οργανισµού, και ο οποίος είναι 

ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη µονάδα. Οι χρήστες των οικονοµικών στοιχείων αυτών των 

φορέων, όπως οι επενδυτές, οι κρατικές υπηρεσίες, καθώς και το ευρύ κοινό, βασίζονται στο 

γεγονός ότι ο εξωτερικός ελεγκτής θα παρουσιάσει µια αµερόληπτη και ανεξάρτητη έκθεση 

ελέγχου.  

Ο τρόπος διορισµού, τα προσόντα και η µορφή των εκθέσεων του εξωτερικού ελεγκτή 

καθορίζονται από το καταστατικό το οποίο ποικίλλει ανάλογα µε τη νοµοθεσία κάθε χώρας. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι µέλη κάποιου αναγνωρισµένου επαγγελµατικού 

φορέα Ορκωτών Λογιστών ή Ελεγκτών.  
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Ο θεσµός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ήλθε στην Ελλάδα το 1995, ενώ µε την 

πλήρη προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 8ης Οδηγίας (84/253) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθοριστεί τα απαιτούµενα αυξηµένα προσόντα για την άσκηση 

του επαγγέλµατος. 

∆εδοµένου ότι το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι µέλος της International 

Federation of Accountants (IFAC), από της ιδρύσεως της, παρακολουθεί και εφαρµόζει όπου 

είναι δυνατό στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Κατά συνέπεια, το καθορισµένο από την 8η Οδηγία πλαίσιο των επαγγελµατικών 

προσόντων, οι κανόνες ασκήσεως του Ελεγκτικού επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής 

δεοντολογίας και το πλαίσιο των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC, οριοθετούν ότι 

το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ασκείται µέσα στο πλαίσιο διεθνών αρχών και 

κανόνων. 

 

3.4.2 Θεµελιώδεις Αρχές 

 

Οι θεµελιώδεις αρχές του ελεγκτικού επαγγέλµατος, όπως προσδιορίζονται στις διακηρύξεις 

και τα Ελεγκτικά Πρότυπα της IFAC έχουν ως εξής5: 

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά 

προσόντα. Τα αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρµόστηκε πλήρως η Ελληνική νοµοθεσία, µε την 

έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συµβουλίου της Επικράτειας. 

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας.6 

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και 

υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισµάτων του 

ελέγχου.7  

4. Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την ισχύουσα εσωτερική και Κοινοτική νοµοθεσία.8  

 
                                                      

5 www.soel.gr  
6 Οδηγία 84/253, Π.∆. 226/1992 
7 Οδηγία 84/253, Π.∆. 226/1992 
8 Π.∆. 226/1992 



  Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

  

     18 

 

  

3.4.3 Έργο Ελεγκτών 

 

3.4.3.1 Τακτικός Έλεγχος 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆. 226/1992, ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων, συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των τηρουµένων βιβλίων και 

των αναγκαίων νοµίµων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην 

διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της ελεγχόµενης µονάδας κατά την ηµεροµηνία 

συντάξεως του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα των εργασιών της κατά την ελεγχόµενη 

περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκµηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισµα του µε τα 

φύλλα εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί µια πενταετία από την ηµεροµηνία 

εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώµη του διενεργήσαντος τον έλεγχο Ορκωτού 

Ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόµενο από αυτόν «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου. 

Το «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου.  

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων ή εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ' αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το 

«πιστοποιητικό ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει όσα ορίζονται από το άρθρο 37 

του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου που προβλέπεται 

από το άρθρο αυτό. ∆ιαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν επηρεάζουν την 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα χρήσεως, όπως αυτά προκύπτουν από τις 

δηµοσιευόµενες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσεως 

και ∆ιάθεση Κερδών κ.λπ.) ή παρατηρήσεις του για τη βελτίωση του συστήµατος 

οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της 

ελεγχόµενης µονάδας µε τις σχετικές υποδείξεις. Το εκδιδόµενο πιστοποιητικό ή έκθεση 

ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό συµβούλιο ή τον διαχειριστή της ελεγχόµενης 

µονάδας. 

 

Φύλλα εργασίας 

 

Τα πρακτικά των διαφόρων τύπων των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από 

τους ελεγκτές είναι γνωστά σαν φύλλα εργασίας. Κατά την εργασία που κάνουν οι ελεγκτές 
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για την επαλήθευση των εκθέσεων τους για την οικονοµική κατάσταση και τις 

δραστηριότητες του πελάτη τους, αναλύουν λογαριασµούς καθολικών, συγκεντρώνουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες, σχεδιάζουν πλάνο διόρθωσης και χρησιµοποιούν τα φύλλα 

εργασίας για τη συγκέντρωση αυτού του υλικού. 

 Τα φύλλα εργασίας εξυπηρετούν του εξής βασικούς σκοπούς: 

Α) Οργάνωση και συντονισµός της ελεγκτικής εργασίας. 

Β) Πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα πρακτικά ελέγχου και συµπεράσµατα από την 

εξέταση των ελεγκτών. 

Γ) Οδηγός για τη σύνταξη της έκθεσης. 

∆) Θεµελίωση της έκθεσης 

 Επίσης, παρέχουν πληροφορίες χρήσιµες για τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης, 

νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία, σηµαντικά πρακτικά και αποτελούν σηµαντική βοήθεια για 

µεταγενέστερους ελέγχους. 

  

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 

 

Με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 καθορίζεται το περιεχόµενο του πιστοποιητικού 

ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το οποίο διακρίνεται σε τρία σκέλη. Το πρώτο 

σκέλος αναφέρεται σε ειδικές διαπιστώσεις των ελεγκτών για ορισµένα θέµατα ιδιαίτερης 

σηµασίας, το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στα πορίσµατα ελέγχου που περιλαµβάνουν τις 

τυχόν παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων (οι 

οποίες θα πρέπει να είναι οµαδοποιηµένες κατά θέµα), ενώ το τρίτο και τελευταίο σκέλος 

εκφράζει το γενικό πόρισµα του ελέγχου. 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.324 του Ελεγκτικού Προτύπου για το 

πιστοποιητικό ελέγχου9 και του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οι παρατηρήσεις που έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων του Ισολογισµού ή των 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως ή του πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, καθώς και εκείνες που 

αφορούν τη µεταβολή της µεθόδου απογραφής ή των λογιστικών αρχών, καταχωρούνται 

υποχρεωτικά στο πιστοποιητικό ελέγχου, ανεξάρτητα από τυχόν παράθεση τους και στο 

προσάρτηµα. Η αναγραφή τους στο πιστοποιητικό ελέγχου θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

                                                      

9 ΦΕΚ τ.β’ 126/1993 
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παράθεση σχετικών ποσών, από τα οποία έχουν επηρεαστεί τα κονδύλια του Ισολογισµού και 

των Αποτελεσµάτων Χρήσεως.  

 Ο υποκειµενικός στόχος του ελέγχου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να 

διαµορφώσει γνώµη αναφορικά µε την ορθή παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης της 

επιχείρησης, όπως αυτή απεικονίζεται στις αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 

Η γνώµη αυτή θα αποτελέσει τη βασική και πλέον σηµαντική ενότητα της έκθεσης του 

ορκωτού ελεγκτή, η οποία έκθεση στο σύνολο της συνιστά και το βασικότερο προϊόν του 

ελέγχου. 

 Σύµφωνα µε τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα και τις οδηγίες της ΕΛΤΕ, υπάρχουν 

τρεις τύποι Εκθέσεων Επισκόπησης Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων, που είναι οι εξής: 

� Έκθεση Επισκόπησης χωρίς επιφύλαξη ή µε σύµφωνη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή      

Λογιστή. Με αυτόν τον τύπο έκθεσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής δηλώνει ότι δεν 

προέκυψε καµία παρατήρηση από τον έλεγχό του. 

 

� ∆ιαφοροποιηµένη Έκθεση Επισκόπησης. Σε αυτόν τον τύπο έκθεσης ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής παρουσιάζει τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο 

του, οι οποίες θα πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και µε αναφορά στις 

επιπτώσεις τόσο επί των Αποτελεσµάτων Χρήσεως όσο και επί της Καθαρής Θέσης 

της ελεγχόµενης εταιρείας. 

� Έκθεση Επισκόπησης µε άρνηση έκφρασης γνώµης. Αυτός ο τύπος έχει σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας και στις περιπτώσεις εισηγµένων 

εταιρειών αποτελεί σοβαρό λόγο αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της στο 

Χρηµατιστήριο. 

 

3.4.3.2 Έκτακτος έλεγχος 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2190/1920, παρέχουν τη δυνατότητα σε ορισµένα 

πρόσωπα να ζητούν από το δικαστήριο τη διενέργεια ελέγχου στην ΑΕ, όταν θεωρούν ότι 

ορισµένες διαχειριστικές πράξεις είναι παράνοµες ή η διαχείριση ασκείται κατά τρόπο µη 

χρηστό και µη συνετό. Ο έλεγχος αυτός ονοµάζεται έκτακτος ή δικαστικός σε αντιδιαστολή 

µε τον τακτικό έλεγχο. Το δικαστήριο διατάσσει τον έκτακτο έλεγχο, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος και ορίζει τους ελεγκτές (έκτακτοι ελεγκτές) που θα τον 

διενεργήσουν. 
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 Τα χαρακτηριστικά ενός έκτακτου ελέγχου είναι τα εξής:  

- Αποτελεί δικαίωµα ορισµένων µόνο προσώπων µέσα και έξω από την εταιρεία.  

- ∆ιατάσσεται από το δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο 

νόµος. Η ανάθεση στη δικαστική αρχή της αρµοδιότητας να επιτρέπει τον έκτακτο 

έλεγχο οφείλεται στο γεγονός ότι ο νοµοθέτης θέλησε να αναθέσει στη δικαστική 

αρχή να κρίνει εάν συντρέχει πράγµατι περίπτωση έκτακτου ελέγχου, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται άσκοπες διενέξεις µεταξύ της εταιρείας και των µειοψηφιών των 

µετόχων της. 

- Είναι έµµεσος, διότι δεν διενεργείται από τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά από 

τρίτα πρόσωπα, τους έκτακτους ελεγκτές, που διορίζονται από το δικαστήριο. 

- Έχει ως αντικείµενο συγκεκριµένες πράξεις διαχείρισης, ανάλογα µε το πρόσωπο που 

ζητάει τον έλεγχο και δεν αφορά την όλη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της 

εταιρείας. 

- ∆εν είναι πάντοτε έλεγχος νοµιµότητας. Όταν ζητείται από τη µεγάλη µειοψηφία είναι 

και έλεγχος σκοπιµότητας των ελεγχόµενων διαχειριστικών πράξεων, δηλαδή 

έλεγχος µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και συγκεκριµένα όρια. 

 

Τα καθήκοντα των έκτακτων ελεγκτών 

 

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αρχίζει το στάδιο της διενέργειας του έκτακτου 

ελέγχου. Κατά το στάδιο αυτό οι ελεγκτές αναλαµβάνουν το καθήκον να διενεργήσουν τον 

έκτακτο έλεγχο ως εξής: 

- Η κύρια υποχρέωση των ελεγκτών συνίσταται στη διενέργεια του ελέγχου όπως 

διατάσσεται από το δικαστήριο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν 

αρκούνται σε µια απλή καταγραφή των γεγονότων, αλλά οφείλουν να εξετάσουν όλα 

τα πραγµατικά περιστατικά λεπτοµερώς, να τα καταγράψουν και να τα εκτιµήσουν 

δεόντως. Η εταιρεία στην οποία διενεργείται ο έλεγχος έχει υποχρέωση να παράσχει 

κάθε δυνατή βοήθεια και να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών. 

- Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται το γρηγορότερο δυνατό, δηλαδή µέσα στο 

χρόνο που κατά την κοινή αντίληψη και µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες είναι 

απόλυτα αναγκαίος για τη διενέργεια του συγκεκριµένου ελέγχου. ∆εν αποκλείεται 

κιόλας να τάξει το δικαστήριο προθεσµία για την περάτωση του ελέγχου, η οποία 

µπορεί να παρατείνεται µε αίτηση των ελεγκτών.   
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- Οι ελεγκτές οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για όσα περιέχονται σε γνώση τους κατά 

τη διενέργεια του ελέγχου. Το καθήκον αυτό συνίσταται στην υποχρέωση του ελεγκτή 

να µη γνωστοποιεί όσα πληροφορήθηκε για την ΑΕ κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 

αλλά και να µη τα χρησιµοποιεί για προσωπικό του όφελος. 

- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ελεγκτές οφείλουν να συντάξουν πόρισµα 

ελέγχου, στο οποίο πόρισµα θα πρέπει να εκφράζουν τα συµπεράσµατα τους για τον 

διενεργηθέντα έλεγχο. Για το περιεχόµενο του πορίσµατος ισχύουν αναλογικά όσα 

ισχύουν και για την έκθεση ελέγχου των τακτικών ελεγκτών.                                                                                                    

 

3.4.3.3 Σχέση Τακτικού και Έκτακτου Ελέγχου 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο έκτακτος έλεγχος συµπληρώνει τον τακτικό και διαφέρει 

από αυτόν σε αρκετά σηµεία. 

 

� Ο τακτικός έλεγχος είναι µόνιµος και περιοδικός και αποτελεί προϋπόθεση για τη 

νόµιµη λειτουργία της ΑΕ, ενώ ο έκτακτος διενεργείται εκτάκτως, µόνο όταν ζητηθεί από 

τους δικαιούχους και παύει αφότου ολοκληρωθεί. 

� Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται από τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι αποτελούν όργανα 

της εταιρείας και διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται 

από έκτακτους ελεγκτές που διορίζονται από το δικαστήριο που διατάσσει τον έλεγχο. 

� Ο τακτικός έλεγχος έχει ως αντικείµενο τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της 

εταιρείας, καθώς και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενώ ο έκτακτος έχει ως 

αντικείµενο κατά κανόνα συγκεκριµένες πράξεις διαχείρισης. 

� Τέλος, ο τακτικός έλεγχος είναι από τη φύση του έλεγχος νοµιµότητας των 

λογιστικών και διαχειριστικών πράξεων, ενώ ο έκτακτος µπορεί να είναι και έλεγχος 

σκοπιµότητας των διαχειριστικών πράξεων. 

 

Από την άλλη, βασική οµοιότητα του τακτικού και του έκτακτου ελέγχου είναι η 

υποχρέωση του εκάστοτε ελεγκτή να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για όσες πληροφορίες 

λαµβάνει κατά τη διενέργεια του ελέγχου και η αποκάλυψη µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

όπου υποχρεώνεται από το νόµο.  
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Τέλος, και στα δύο είδη ελέγχων η παράβαση των υποχρεώσεων από τους ελεγκτές 

συνεπάγεται αστική και ποινική ευθύνη αυτών απέναντι στην εταιρεία και τους τρίτους. Τα 

είδη, η έννοια και η έκταση της ευθύνης αναλύονται σε επόµενο κεφάλαιο.  

 

3.4.4 Πλεονεκτήµατα 

 

Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρησιµοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

είναι
10: 

• Ανώνυµες εταιρείες που προσλαµβάνουν τους Ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, λαµβάνουν τα κατά του άρθρου 37α του Κ.Ν 2190/1920, «περί 

Ανωνύµων Εταιρειών», πλεονεκτήµατα. 

• Σύµφωνα µε τα άρθρα 40α έως 40ε του Κ.Ν 2190/1920, ο διενεργηθείς έλεγχος για τη 

διαχείριση των ανωνύµων εταιρειών ανατίθεται υποχρεωτικά σε Ορκωτό ή Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές, εφόσον η ελεγχόµενη εταιρεία έχει τακτικό ελεγκτή λογιστή εκ του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν πλήρη εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 40α έως 40ε του Κ.Ν 2190/1920. 

• Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικά ή προαιρετικά χρησιµοποιούν Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή, το ειδικό πιστοποιητικό που εκδίδεται µετά τον έλεγχο και αναφέρεται στο 

ποσό των καταβληθέντων µισθών και ηµεροµισθίων και στις αποδοχές γενικά του 

απασχολούµενου προσωπικού, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις οποιουδήποτε επανελέγχου εκ 

µέρους ασφαλιστικού οργανισµού. 

• Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να 

καθορίσει τη φορολογική υποχρέωση των ανωνύµων εταιρειών, µπορεί να περιορισθεί και να 

λάβει υπ’ όψη του αποκλειστικά το παρά του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκδιδόµενο ειδικό 

πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήµατος της επιχειρήσεως, εφόσον στο εν 

λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή µνεία ότι εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά 

τον έλεγχο των οικονοµικών αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόµων περί 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη σχετική νόµου. 

                                                      

10 Άρθρο 14, Π.∆. 226/1992  
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Στην περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να παράσχει στον 

Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ κάθε πληροφορία ή εξήγηση, την οποία το τελευταίος 

ήθελε ζητήσει σε σχέση µε τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που 

έγιναν σ’ αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον προσδιορισµό της 

φορολογητέας ύλης. 

• «Οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µπορούν να εκλέγουν τους τακτικούς ελεγκτές λογιστές τους 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18. Στην περίπτωση αυτή, η εκλεγόµενη εταιρεία ή 

κοινοπραξία ελεγκτών µπορεί να διορίζει ένα µόνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προς 

διενέργεια του τακτικού ελέγχου, αντί των προβλεπόµενων δύο τουλάχιστον τακτικών 

ελεγκτών λογιστών. 

Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και σε 

κάθε περίπτωση που η ελεγχόµενη µονάδα χρησιµοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου επί της οικονοµικής διαχειρίσεως και 

των οικονοµικών καταστάσεων της.»  

 

3.4.5 Ασυµβίβαστα – Περιορισµοί 

 

Με το άρθρο 12 του Ν. 3148/2003 θεσπίζονται αυστηρά και εκτεταµένα ασυµβίβαστα για 

όλους τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες. Η ισχύς των 

ασυµβίβαστων αυτών µε τα οποία περιορίζεται το παραδοσιακό έργο των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών µόνο στο ελεγκτικό έργο, αρχίζει δύο έτη µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό: 

• ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως συµβούλου ή υπαλλήλου 

σε εταιρεία που ελέγχθηκε από αυτόν κατά την τελευταία διετία πριν από την 

πρόσληψή του. Η απαγόρευση αίρεται εάν προηγηθεί και ολοκληρωθεί ποιοτικός 

έλεγχος, χωρίς επιβαρυντικό αποτέλεσµα για αυτόν που πρόκειται να προσληφθεί. Η 

δαπάνη βαρύνει την εταιρεία που προσλαµβάνει.  

• Απαγορεύεται η ανάθεση ελέγχου σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία 

εφόσον παρείχαν τις υπηρεσίες στην ίδια εταιρεία κατά την προηγούµενη του ελέγχου 

διετία.  
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• ∆εν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που 

διενεργεί έλεγχο σε επιχειρήσεις, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

ή σε θυγατρικές εταιρείες αυτών, η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δηµιουργία 

οποιασδήποτε σχέσης µε τις επιχειρήσεις αυτές από την οποία προκαλείται 

αµοιβαιότητα συµφερόντων, όπως:  

1. εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές 

2. συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας 

3. συµµετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήµα 

κοινών συµφερόντων µε την επιχείρηση 

4. προώθηση προϊόντων της επιχείρησης 

5. τήρηση λογιστικών βιβλίων 

6. λογιστικές υπηρεσίες 

7. εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές 

8. υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή 

9. εκπόνηση µελετών, αναλογιστικών µελετών, αποτιµήσεων ή εκτιµήσεων, τα 

αποτελέσµατα των οποίων εισάγονται κατ’ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της 

εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωµατώνονται στις λογιστικές καταστάσεις 

10. ανάπτυξη ή παραµετροποίηση και συντήρηση λογισµικού 

11. εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης 

12. κατάρτιση οργανωτικών µελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, µε εξαίρεση το τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου 

13. διαχείριση προγραµµάτων και έργων 

14. χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις 

15. αποτιµήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων για εισφορά, 

πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση 

16. υπηρεσίες διαµεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, 

περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωµάτων 

17. υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων 

18. υπηρεσίες εκκαθαριστού 

19. υπηρεσίες εκτάκτου οικονοµικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο 

Χ.Α.Α. 
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3.4.6 ∆ιαφορά από τον Εσωτερικό Ελεγκτή 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές που είναι µέλη µιας επιχείρησης υπόκεινται στα ίδια ήθη και τον ίδιο 

κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας που ισχύει για τους εξωτερικούς ελεγκτές, ωστόσο, 

διαφέρουν κυρίως σε σχέση µε το αντικείµενο που ελέγχουν. Αν και είναι γενικά ανεξάρτητοι 

από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, αποτελούν µέρος της επιχείρησης που ελέγχουν και 

δίνουν αναφορά προς τη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Συνήθως, οι εσωτερικοί ελεγκτές 

είναι εργαζόµενοι της επιχείρησης, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις ο έλεγχος µπορεί 

να ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς. Πρωταρχική ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή είναι η 

εκτίµηση του κινδύνου της στρατηγικής και του τρόπου διαχείρισης της οικονοµικής 

οντότητας, της διαχείρισης των πλαισίων ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης. Είναι 

επίσης υπεύθυνοι για τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού και την πρόληψη 

της απάτης. 

Στο βαθµό που η απάτη µπορεί να παρουσιαστεί σε λειτουργίες που εξετάζονται από 

την κανονική ροή των ελεγκτικών εργασιών, ο Εσωτερικός Ελεγκτής φέρει την ευθύνη 

άσκησης της δέουσας επαγγελµατικής επιµέλειας, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό 

Πρότυπο. 

Ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου κανονικά δεν πρέπει ούτε να 

αφήνει περιθώρια ούτε να συντελεί στην απάτη. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τους 

ελεγκτές βελτιώνουν την πιθανότητα εντοπισµού και περαιτέρω διερεύνησης τυχόν ενδείξεων 

απάτης. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν έχει την κύρια ευθύνη της λειτουργίας ερευνών σε 

περίπτωση ενδείξεων απάτης, είναι δυνατόν όµως να κληθεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση 

πληροφοριών ή και να εισηγηθεί βελτιώσεις των συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

3.5 Πρότυπα και Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

 

3.5.1 Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες πρέπει να 

ακολουθεί ο εξωτερικός ελεγκτής προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθολογικότητα και τη 

νοµιµότητα του έργου του. Πρέπει να χαρακτηρίζονται από εύλογη συνέπεια, να είναι 
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ευκολονόητα από τους χρήστες τους και να τα διακρίνει η αποτελεσµατικότητα του κόστους 

τους. 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα καθιερώνονται από τις επαγγελµατικές οργανώσεις των 

εξωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας ή από διεθνείς οργανισµούς. 

Στην θέσπιση και καθιέρωση των Ελεγκτικών Προτύπων σηµαντικό ρόλο 

διαδραµάτισαν οι επαγγελµατικές ενώσεις των ελεγκτών της Αγγλίας και της Ουαλίας (The 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales) καθώς και των Ηνωµένων 

Πολιτειών (The American Institute of Certified Public Accountants-A.I.C.P.A.) .Στην χώρα 

µας το έργο της καθιέρωσης των ελεγκτικών προτύπων το έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

3.5.1.1 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Αµερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών 

Ελεγκτών 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα του Αµερικάνικου Ινστιτούτου αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α. το 1947 και 

ισχύουν από τότε µε µικρές τροποποιήσεις. Είναι τα πλέον αποδεκτά πρότυπα µιας και 

τυγχάνουν της γενικής αποδοχής από τους επαγγελµατίες Ορκωτούς Λογιστές όλων των 

Πολιτειών της Αµερικής αλλά και από τις περισσότερες ξένες ελεγκτικο-λογιστικές 

επιχειρήσεις που λειτουργούν τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην χώρα µας. 

∆εν είναι σχεδιασµένα για να κατευθύνουν τις καθηµερινές ελεγκτικές διαδικασίες 

αλλά συνθέτουν ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που αποτελούν την βάση της ελεγκτικής 

διαδικασίας και επιπροσθέτως επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την διαµόρφωση των εθνικών 

προτύπων. Τα Πρότυπα αυτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

Γενικά Πρότυπα (General Standards) 

 

α. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πλήρη επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση και εµπειρία. 

β. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη σε όλα τα θέµατα 

που αφορούν το ελεγκτικό του έργο. 

γ. Ο ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει εύλογη επαγγελµατική επιµέλεια κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου και την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 
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Πρότυπα Ελεγκτικής Εργασίας (Standards of Fieldwork) 

 

α. Η ελεγκτική εργασία πρέπει να προγραµµατίζεται ορθολογικά και το ελεγκτικό προσωπικό 

να εποπτεύεται αποτελεσµατικά. 

β. Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να µελετάται και η αποτελεσµατικότητα του 

να αξιολογείται ώστε να αποτελεί τη βάση καθορισµού του βάθους και της εκτάσεως του 

εξωτερικού ελέγχου. 

γ. Το απαιτούµενο αποδεικτικό υλικό πρέπει να είναι επαρκές και κατάλληλο και να 

εξασφαλίζεται µέσω κριτικών επισκοπήσεων, παρατηρήσεων, υποβολής ερωτηµάτων, 

επιβεβαιώσεων και απογραφής για να αποτελέσει τη βάση τεκµηρίωσης της γνώµης του 

ελεγκτή για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. 

 

Πρότυπα Έκθεσης Πορίσµατος (Standards of reporting) 

 

α. Η έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η κατάρτιση και η παρουσίαση 

των λογιστικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης είναι σύµφωνες ή όχι µε τις 

γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

β. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η επιχείρηση ακολούθησε στην παρούσα όπως 

και την προηγούµενη χρήση τις ίδιες λογιστικές αρχές. 

γ. Οι επεξηγηµατικές υποσηµειώσεις στις λογιστικές καταστάσεις πρέπει να θεωρούνται 

εύλογα ικανοποιητικές εκτός και εάν ο ελεγκτής έχει διατυπώσει διαφορετική γνώµη. 

δ. Η έκθεση πρέπει να περιέχει είτε τη γνώµη του ελεγκτή για την αξιοπιστία των λογιστικών 

καταστάσεων στο σύνολο τους, είτε τους λόγους για τους οποίους δεν εκφράζει γνώµη. 

Πρέπει επίσης να περιέχει το βαθµό της ευθύνης που αναλαµβάνει ο ελεγκτής και µια σαφή 

ένδειξη του χαρακτήρα του ελέγχου που έχει διενεργηθεί. 

 

3.5.1.2 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) 

 

Τα ελεγκτικά πρότυπα τα οποία κατηύθυναν τους ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων 

στην χώρα µας µέχρι και τις 26.10.2004 ήταν τα Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. Τα Πρότυπα αυτά παρά 

το γεγονός ότι πλέον δεν εφαρµόζονται, είναι ενδιαφέρουσα µία συνοπτική αναφορά τους, 

µιας και αποτέλεσαν “την ζωντανή ιστορία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελέγχων στην 

χώρα µας”. 
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Το Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. ενέκρινε ως Πρότυπα (standards) του Σ.Ο.Ε.Λ. 

τα “Βασικά Πρότυπα” και τα “Πρότυπα Καλής Εκτελέσεως” που δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 

τ.Β'1119/18-12-1979 (τεύχος 2) και 126/1993. Σύµφωνα µε το Σ.Ο.Λ, οι δοκιµασµένες και 

καθιερωµένες πρακτικές, έννοιες, µέθοδοι και αντιλήψεις οι οποίες επί χρόνια εφαρµόζονταν 

κατά τους ελέγχους αποτελούσαν και τα Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αφορούσαν 

πρωταρχικά τους τακτικούς ελέγχους των Ανωνύµων Εταιρειών και των µεγάλων 

Οργανισµών, είχαν όµως εφαρµογή και επί των λοιπών εξωτερικών ελέγχων µε εξαίρεση 

τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγµατογνωµοσύνες. 

Τα πρότυπα αυτά ήταν οµαδοποιηµένα στις παρακάτω ενότητες: 

α. Τα βασικά Πρότυπα που αναφέρονται γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, στα 

προσόντα και στις ευθύνες του ελεγκτή. 

β.  Τα Πρότυπα Καλής Εκτελέσεως που αφορούν την τεχνική του εξωτερικού ελέγχου. 

γ. Τα Πρότυπα Εκθέσεων που πραγµατεύονται τη σύνταξη και το περιεχόµενο της 

έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 

δ. Τα Πρότυπα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας που αφορούν τη γενικότερη συµπεριφορά 

του ελεγκτή. 

 

3.5.1.3 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Πρόθεση και επιδίωξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων Ελεγκτών είναι η 

διενέργεια ελέγχων που να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς παραδοχής. Ο στόχος 

αυτός µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν υπάρχει µια κοινή αντίληψη ως προς το τι συνθέτει 

“επαρκή έλεγχο”. Τούτο είναι απαραίτητο και για την άσκηση, κατά τρόπο δίκαιο και 

αντικειµενικό, ποιοτικού ελέγχου επί του έργου των ελεγκτών. 

Με το ΦΕΚ 1589 καθιερώθηκαν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) τα οποία 

σαν στόχο έχουν, αφενός να βοηθηθούν οι Έλληνες ελεγκτές στην άσκηση του ελεγκτικού 

έργου τους και αφετέρου να γίνει δυνατή η αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου µε τρόπο 

δίκαιο και αντικειµενικό. 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα είναι διαµορφωµένα στα πλαίσια των ∆ιεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of 

Accountants-I.F.A.C.), όπως άλλωστε επιτάσσει η Ελληνική νοµοθεσία µε το άρθρο 137 του 

ν. 2190/1920. 
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Αναπτύχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) µετά από την εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

στις 9 Ιουνίου 2004. 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα του 

υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 5 Οκτώβρη και εν τέλει δηµοσιεύτηκαν στις 

22 Οκτωβρίου του 2004 µε το Φ.Ε.Κ. 1589. Αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο 

κανόνων, το οποίο κατευθύνει τους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από τα µέλη του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), είτε οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί 

ή προαιρετικοί. 

Στόχος της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί το έργο των ελεγκτών και 

µέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής εντάσσεται και η ανάπτυξη, η καθιέρωση και η 

γενική παραδοχή των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τη 

συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο και, ιδιαίτερα, στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα την προσαρµογή των προτύπων σε αυτές τις εξελίξεις. 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) είναι εδραιωµένα εξ ολοκλήρου πάνω στα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ), όµως πρόθεση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων είναι η σταδιακή περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων 

(ΕΕΠ), µέσα στα πλαίσια πάντα των σχετικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος να προσθέσουµε ότι τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) ακριβώς επειδή 

βασίζονται στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ) παρέχεται η δυνατότητα στους ελεγκτές 

της επικουρικής επίκλησης των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆ΕΠ), είτε για σκοπούς 

ερµηνείας είτε για σκοπούς συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ). 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα οµαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Εισαγωγικά Θέµατα (Ε.Ε.Π. 1100, 1110, 1120) 

• Γενικές Αρχές και Ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260) 

• Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου (Ε.Ε.Π. 3300, 3310, 3315, 

3320, 3330, 4400, 4401, 4402) 

• Ελεγκτική Μαρτυρία (Ε.Ε.Π. 5500, 5501, 5505, 5510, 5520, 5530, 5540, 5545, 5550, 

5560, 5570,5580) 

• Χρησιµοποίηση της Εργασίας των Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600, 6610,6620) 

• Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700, 7710, 7720) 

• Εξειδικευµένοι Στόχοι (Ε.Ε.Π. 8800). 
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3.5.1.4 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Οι ραγδαία µεταβαλλόµενες οικονοµίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και διεθνώς, έχουν δηµιουργήσει πολλές ευκαιρίες για µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων µέσω της τεχνολογίας και της φιλελευθεροποίησης του εµπορίου. 

Η παγκοσµιοποίηση αυτή, όµως, έχει δηµιουργήσει τέτοιους οικονοµικούς και 

επιχειρηµατικούς δεσµούς που η οικονοµική αλληλεξάρτηση µεταξύ των χωρών έχει αυξηθεί 

σηµαντικά. Τα δεδοµένα αυτά καθιστούν επιβεβληµένη την εφαρµογή διεθνών προτύπων τα 

οποία να διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας οικονοµική πληροφόρηση η οποία να είναι 

συγκρίσιµη και κατανοητή, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής της. 

Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accounting Committee - I.F.A.C.), έθεσε σαν στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ενός 

συντονισµένου παγκόσµιου λογιστικού επαγγέλµατος µε εναρµονισµένα λογιστικά και 

ελεγκτικά πρότυπα. Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ). 

Η έκδοση των Ελεγκτικών Προτύπων και των Οδηγιών για τον έλεγχο 

πραγµατοποιείται από µια υποεπιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International 

Federation of Accountants - I.F.A.C), την επιτροπή ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

(International auditing Practices Committee - I.A.P.C.), η οποία είναι µια µόνιµη επιτροπή 

του Συµβουλίου της I.F.A.C. Η I.A.P.C, επιλέγει θέµατα για λεπτοµερή µελέτη και αναθέτει 

σε άλλες υποεπιτροπές τη µελέτη και την υποβολή σχεδίου. 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου τα οποία εκδίδει η κάθε χώρα, διαφέρουν όπως είναι 

αναµενόµενο σε µορφή και περιεχόµενο. Η I.A.P.C. λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές 

εκδίδει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ), τα οποία και προορίζονται για διεθνή αποδοχή. 

Να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ) δεν 

παρακάµπτουν τους κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων σε 

κάθε χώρα. 

Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα περιέχουν βασικές αρχές, διαδικασίες καθώς και άλλες 

οδηγίες µε µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. Τα ∆ΕΠ προβλέπουν, µεταξύ άλλων, τη 

συνολική «ποσοτικοποίηση» των παρατηρήσεων που σηµειώνει ο ορκωτός ελεγκτής στην 

έκθεσή του. ∆ηλαδή, πώς θα διαµορφώνονταν τα κέρδη ή οι ζηµιές µίας εταιρείας, αλλά και 

η καθαρή θέση, εάν είχαν ληφθεί υπόψη τα ποσά που αναγράφονται στις σηµειώσεις. 
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  Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αναφέρονται, επίσης, σε ένα πλήθος παραγόντων που 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο. Όπως για παράδειγµα, η 

ετήσια περιοδική αµοιβή που εισπράττει ένας ελεγκτικός φορέας από µια εταιρεία δεν πρέπει 

να αποτελεί ουσιαστικό ποσοστό των συνολικών ετήσιων ελεγκτικών αµοιβών του 

ελεγκτικού φορέα. Αν και δεν προσδιορίζονται ακριβή ποσοστά από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα, υπάρχουν ωστόσο θεσµικοί φορείς στο εξωτερικό (π.χ. Αµερικανική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς) που έχουν προχωρήσει σε ακριβή προσδιορισµό τους. 

Στα βασικά πλεονεκτήµατα των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων συµπεριλαµβάνεται 

και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών προτύπων εκθέσεων ελέγχου (τακτικός έλεγχος, ειδικός 

έλεγχος, επισκόπηση, διαχειριστικός έλεγχος, κ.λ.π.), καθώς και µεθόδων για την 

προσαρµογή των ελέγχων σε πολύπλοκα µηχανογραφικά συστήµατα που επιτρέπουν τη 

χρήση σύγχρονων στατιστικών µοντέλων. 

Μέχρι και το ∆εκέµβριο του 2009 ίσχυαν δύο πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο, 31 

ελεγκτικά πρότυπα, δύο πρότυπα επισκόπησης, δύο λοιπών ελεγκτικών εργασιών, δύο για µη 

ελεγκτικές εργασίες και οκτώ οδηγοί για πρακτική εφαρµογή. Συνολικά δηλαδή υπήρχαν 47 

κείµενα. Στο παρελθόν έχουν καταργηθεί τέσσερα ελεγκτικά πρότυπα και επτά οδηγοί για 

πρακτική εφαρµογή, που είχαν εκδοθεί, δηλαδή συνολικά έντεκα κείµενα. 

Από το ∆εκέµβρη του 2009 καταργήθηκαν τα 31 ελεγκτικά πρότυπα και τα δύο 

πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο, δηλαδή 33 κείµενα συνολικά και αντικαταστάθηκαν από 

δύο αναδιατυπωµένα πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο και 35 ελεγκτικά πρότυπα που 

συνήθως αντικαθιστούν παλαιότερα και σε ορισµένες περιπτώσεις συµπληρώνουν. 

Εκδόθηκαν δηλαδή 37 νέα κείµενα. 

 

3.5.1.5 Τα Αναδιατυπωµένα ή Αναθεωρηµένα Ελεγκτικά Πρότυπα της I.F.A.C. 

 

Οι κατηγορίες των αναδιατυπωµένων ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (International 

Standards Of Auditing - ISA), όπως αυτά ισχύουν από τον ∆εκέµβριο του 2009, είναι οι εξής: 

 

• ∆ΕΠ 200: Γενικοί στόχοι του ελεγκτή και ο τρόπος διενέργειας ελέγχων σύµφωνα µε 

τα ∆ΕΠ. 

• ∆ΕΠ 210: Συµφωνία των όρων εργασιών ελέγχου. 

• ∆ΕΠ 220: Ποιοτικός έλεγχος για ελέγχους ιστορικών οικονοµικών καταστάσεων. 

• ∆ΕΠ 230: Τεκµηρίωση του ελέγχου.(αναδιατυπωµένο) 
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• ∆ΕΠ 240: Η ευθύνη του ελεγκτή για τον εντοπισµό απατών για έναν έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων.(αναδιατυπωµένο) 

• ∆ΕΠ 250: Εφαρµογή νόµων και νοµικών ρυθµίσεων σε έναν έλεγχο οικονοµικών 

καταστάσεων. 

• ∆ΕΠ 260: Επικοινωνία για τα ευρήµατα του ελέγχου µε τους αρµόδιους για την 

εταιρική διακυβέρνηση (αναθεωρηµένο και αναδιατυπωµένο) 

• ∆ΕΠ 265: Επικοινωνία για τις αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου µε την εταιρική 

διακυβέρνηση. 

• ∆ΕΠ 300: Σχεδιασµός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων. 

• ∆ΕΠ 315: Κατανόηση της ελεγχόµενης µονάδας και του περιβάλλοντός της και 

εκτίµηση των κινδύνων για σηµαντικά λάθη. 

• ∆ΕΠ 320: Σηµαντικότητα, σχεδιασµός και εκτέλεση του ελέγχου. 

• ∆ΕΠ 330: Ελεγκτικές διαδικασίες και εκτιµηµένοι κίνδυνοι. 

• ∆ΕΠ 402: Προσέγγιση του ελέγχου για ελεγχόµενες µονάδες που χρησιµοποιούν 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 

• ∆ΕΠ 450: Αξιολόγηση των λαθών στις οικονοµικές καταστάσεις, που εντοπίστηκαν 

από τον έλεγχο. 

• ∆ΕΠ 500: Ελεγκτικές Αποδείξεις. 

• ∆ΕΠ 501: Ελεγκτικές Αποδείξεις για ειδικά θέµατα. 

• ∆ΕΠ 505: Εξωτερικές επιβεβαιώσεις. 

• ∆ΕΠ 510: Πρώτος έλεγχος και Ισολογισµός Ανοίγµατος. 

• ∆ΕΠ 520: Αναλυτικές διαδικασίες. 

• ∆ΕΠ 530: ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος. 

• ∆ΕΠ 540: Έλεγχοι λογιστικών εκτιµήσεων, περιλαµβανοµένων των εκτιµήσεων για 

εύλογες αξίες και των σχετικών γνωστοποιήσεων. (αναθεωρηµένο και 

αναδιατυπωµένο) 

• ∆ΕΠ 550: Συνδεµένα µέρη. 

• ∆ΕΠ 560: Μεταγενέστερα γεγονότα. 

• ∆ΕΠ 570: Συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

• ∆ΕΠ 580: Γραπτές διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση. 

• ∆ΕΠ 600: Ειδικά θέµατα: Έλεγχοι ενοποιηµένων καταστάσεων. (περιλαµβανοµένης 

της εργασίας συνεργαζόµενων ελεγκτών) (αναθεωρηµένο και αναδιατυπωµένο) 
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• ∆ΕΠ 610: Χρησιµοποίηση του έργου του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας. 

• ∆ΕΠ 620: Χρησιµοποίηση από τον ελεγκτή, εµπειρογνώµονα. 

• ∆ΕΠ 700: ∆ιαµόρφωση γνώµης και έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 

• ∆ΕΠ 705: ∆ιαφοροποιηµένη γνώµη στις εκθέσεις ελέγχου. 

• ∆ΕΠ 706: Ζητήµατα έµφασης και άλλα ζητήµατα στις εκθέσεις ελέγχου. 

• ∆ΕΠ 710: Συγκρίσιµη πληροφόρηση: Αντίστοιχα ποσά και συγκρίσιµες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• ∆ΕΠ 720: Η ευθύνη του ελεγκτή σε σχέση µε άλλα έγγραφα στα οποία 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις. (αναδιατυπωµένο) 

• ∆ΕΠ 800: Ειδικά θέµατα: Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί µε 

λογιστικά πλαίσια ειδικού σκοπού. 

• ∆ΕΠ 805: Ειδικά θέµατα: Έλεγχοι ξεχωριστών καταστάσεων και ειδικών στοιχείων, 

λογαριασµών ή αντικειµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

• ∆ΕΠ 810: Έλεγχοι συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 

• ISQC 1 (∆ιεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου): Ποιοτικός έλεγχος για εταιρείες που 

ασκούν ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικών οικονοµικών καταστάσεων και άλλες 

σχετικές εργασίες. 

 

3.5.1.6 Εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στην Ελλάδα. 

 

Με το νόµο 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/ 10.2.2004), «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, 

εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

άλλες διατάξεις», τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εισήλθαν στην χώρα µας. 

Τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα εισάγονται µε το άρθρο 137 του Ν. 3229/2004 

«Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου», και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 αναφέρεται 

ότι, οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 

υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ οι 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις του δεύτερου τριµήνου της χρήσεως, όταν επιβάλλεται η σύνταξη τους, 

υποβάλλονται σε επισκόπηση από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και το Πιστοποιητικό 
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Επισκόπησης δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 135, µαζί µε τις 

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου γίνονται οι αναγκαίες αναφορές στο 

Πιστοποιητικό Ελέγχου ή Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που ορίζονται µε 

απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από 

σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

µέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της 

∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). 

Επιπλέον τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως αναφέραµε και παραπάνω 

χρησιµοποιήθηκαν σαν βάση για την διαµόρφωση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων 

(ΕΕΠ) και παράλληλα µπορούν να αποταθούν σε αυτά οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά 

την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου. 

 

3.5.2 ∆ΕΠ 240: Η Ευθύνη του Ελεγκτή στη ∆ιαπίστωση Απάτης ή Λάθους κατά 

τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης 

 

Η ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης ή σφάλµατος βαρύνει τη ∆ιοίκηση 

της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, η οποία πρέπει να εφαρµόζει κατάλληλα συστήµατα 

λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. Τα συστήµατα αυτά µειώνουν αλλά δεν εξαλείφουν την 

πιθανότητα απάτης ή σφάλµατος. Ο ελεγκτής οφείλει να λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τη 

∆ιοίκηση ότι αναγνωρίζει την ευθύνη αυτή. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του προτύπου αυτού, ο ελεγκτής οφείλει: 

� Κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών, να αξιολογήσει 

τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών επί των οικονοµικών καταστάσεων, που 

οφείλονται σε απάτη ή σφάλµα. 

� Να διατηρεί στάση «επαγγελµατικού σκεπτικισµού» σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου, 

αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ότι θα µπορούσε να υπάρξει ουσιώδης ανακρίβεια 

λόγω απάτης ή λάθους, παρά την ενδεχόµενη εµπειρία του, σχετικά µε την τιµιότητα 
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και ακεραιότητα της ∆ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας και των ατόµων που είναι 

επιφορτισµένα µε την εταιρική διακυβέρνηση της. Επίσης, τα µέλη της ελεγκτικής 

οµάδας πρέπει να συζητούν την επιρρέπεια των οικονοµικών καταστάσεων σε 

ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, λόγω ενεργειών απάτης. 

� Κατά τη διαδικασία της γνώσης της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και του 

περιβάλλοντος της, να υποβάλλει ερωτήµατα προς τη ∆ιοίκηση σχετικά µε την 

εκτίµηση της για τον κίνδυνο ύπαρξης λαθών στις οικονοµικές καταστάσεις και τις 

ακολουθούµενες διαδικασίες για τον εντοπισµό των κινδύνων αυτών. Επίσης, την 

επικοινωνίας της µε εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε την εταιρική διακυβέρνηση 

της οικονοµικής µονάδας, σχετικά µε τις διαδικασίες εντοπισµού κινδύνων απάτης, 

και την επικοινωνία µε το προσωπικό για τη γνωστοποίηση της πολιτικής της, των 

επιχειρησιακών πρακτικών και της ηθικής συµπεριφοράς τους.11 

� Να υποβάλλει ερωτήµατα προς τη ∆ιοίκηση σχετικά µε το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, για να διακριβώσει κατά πόσο έχει γνώση οποιασδήποτε πιθανής απάτης. 

� Να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο, εκείνοι που είναι επιφορτισµένοι µε την 

εταιρική διακυβέρνηση της οικονοµικής µονάδας, εξετάζουν τις διαδικασίες της 

∆ιοίκησης για τον εντοπισµό των κινδύνων απάτης. 

� Να υποβάλλει ερωτήµατα σε εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε την εταιρική 

διακυβέρνηση της οικονοµικής µονάδας, για οποιοδήποτε θέµα κρίνει απαραίτητο. 

� Να εξετάσει εάν οι πληροφορίες που λαµβάνονται ή τυχόν ασυνήθιστες σχέσεις 

δείχνουν εµφάνιση παραγόντων κινδύνου απάτης. 

� Να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τους κινδύνους παρείσφρησης ουσιωδών 

ανακριβειών στις οικονοµικές καταστάσεις, λόγω ενεργειών απάτης. Εάν οι κίνδυνοι 

που θα εντοπίσει είναι σηµαντικοί, να αξιολογήσει τις σχετικές δικλείδες ασφαλείας 

και να διαπιστώσει εάν εφαρµόζονται όπως έχουν καθοριστεί. 

� Να εξετάσει την κατανοµή ευθυνών και την επίβλεψη του προσωπικού, τις λογιστικές 

αρχές που εφαρµόζονται καθώς και τους προβλέψιµους παράγοντες κατά την επιλογή 

της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών. 

� Όταν εντοπίσει µια ανακρίβεια, να εξετάσει εάν αυτή µπορεί να είναι ένδειξη απάτης, 

καθώς και τις επιπτώσεις της. 
                                                      

11
 L. N. Bostick and M. S. Luehlfing (2007), “Auditors’ Responsibilities Formalized Under SAS 109 

Understanding Risks Associated with the Legal and Regulatory Environment”, The CPA Journal 
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� Όταν διαπιστώσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι σηµαντικά ανακριβείς λόγω 

απάτης ή λάθους, να εξετάσει τις επιπτώσεις στον έλεγχο. 

� Να λάβει έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη ∆ιοίκηση η οποία: 

-  να αναγνωρίζει την ευθύνη της για την εφαρµογή και εξασφάλιση της εύρυθµης 

λειτουργίας δικλείδων ασφαλείας του υφιστάµενου συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου που να στοχεύουν στην παρεµπόδιση της εµφάνισης απάτης ή λάθους 

- να αποκαλύπτει στον ελεγκτή τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων της ως προς τον 

κίνδυνο να περιέχονται ουσιώδη λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις που είναι 

απόρροια διάπραξης ενεργειών απάτης 

� Εάν εντοπίσει απάτη που έγινε από τη ∆ιοίκηση, τους υπαλλήλους που έχουν 

σηµαντικό ρόλο στον εσωτερικό έλεγχο ή λοιπούς, όπου η απάτη αυτή να οδηγεί σε 

µια σηµαντική ανακρίβεια στις οικονοµικές καταστάσεις, να κοινοποιήσει τα στοιχεία 

αυτά στα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την εταιρική διακυβέρνηση της 

οικονοµικής µονάδας το συντοµότερο δυνατό. 

� Να ενηµερώσει, το συντοµότερο δυνατό, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την 

εταιρική διακυβέρνηση και τη ∆ιοίκηση, για ουσιώδεις αδυναµίες του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. 

� Εάν αντιµετωπίζει δυσκολίες σχετικά µε τη δυνατότητα να συνεχίσει τον έλεγχο, να 

εξετάσει τις επαγγελµατικές και νοµικές ευθύνες που ισχύουν κατά περίσταση, το 

ενδεχόµενο παραίτησης καθώς και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την 

απόφαση. 

� Όταν ο ελεγκτής καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ενδεχοµένως να υπάρχει κίνδυνος 

ουσιώδους ανακρίβειας, λόγω απάτης που σχετίζεται µε την καταχώρηση εσόδου 

πρέπει να τεκµηριώσει τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σε αυτό το 

συµπέρασµα. 

 

3.5.3 Νόµος Sarbanes – Oxley 

 

Αναµφισβήτητα τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά 

εργαλεία που έχει στη διάθεση της η διεθνής χρηµατοοικονοµική κοινότητα για την 

καταπολέµηση και τον περιορισµό της εταιρικής και χρηµατιστηριακής κατάχρησης και 

απάτης.  
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 Ξεχωριστή περίπτωση νοµοθετήµατος που ασχολείται σε εκτεταµένο βαθµό µε τη 

χρηστή και αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων των ελεγκτών αποτελεί ο Νόµος του 

Αµερικανικού Κογκρέσου του 2002 για την Αναµόρφωση των ∆ιαδικασιών Λογιστικού 

Ελέγχου Ανώνυµων Εταιρειών και την Προστασία των Επενδυτών, γνωστός ως ο νόµος 

Sarbanes-Oxley από τους Paul Sarbanes και Michael Oxley 

Μια από τις κυριότερες βελτιώσεις που εισήγαγε η νοµοθεσία αυτή ήταν η 

ισχυροποίηση µιας ανεξάρτητης ελεγκτικής επιτροπής (internal audit committee), η οποία 

αποτελούµενη από ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχει ως στόχο την συλλογή 

πληροφοριών από τη διεύθυνση της επιχείρησης, την υποστήριξη των εσωτερικών ελέγχων 

και τη συνεργασία µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, µε γνώµονα το συµφέρον των µετόχων. Η 

επιτροπή ουσιαστικά έχει αρµοδιότητες επίβλεψης, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι η εταιρεία 

ανεξαρτητοποιείται από τη διοίκηση και δεν χειραγωγείται από αυτήν. 

 Με βάση τη συγκεκριµένη νοµοθεσία, οι εταιρείες πλέον οφείλουν να ακολουθούν τις 

νέες οδηγίες όσον αφορά στις πληροφορίες που υποχρεούνται να δηµοσιοποιήσουν, όµως οι 

επενδυτές στερούνται του δικαιώµατος τους να προσλαµβάνουν οι ίδιοι δικηγόρους για να 

µηνύσουν τις εταιρείες, όταν τίθεται ζήτηµα παρανοµίας ή απάτης. Αντίθετα, πρέπει να 

περιµένουν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης να κινήσει τις αγωγές εκ µέρους τους. Βρίσκονται 

όµως σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση µε το παρελθόν, όπου ήταν δύσκολο να 

αναδειχθούν τα ελεγκτικά σκάνδαλα, αφού τώρα η εφαρµογή των άρθρων του SOX χαρίζει 

µεγαλύτερη διαφάνεια στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 Επίσης, ο SOX προέβλεψε και τη δηµιουργία του Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB) – Συµβούλιο Επίβλεψης Απολογισµών ∆ηµόσιων Εταιρειών, µε 

στόχο τη θέσπιση προτύπων γύρω από την ηθική, τη σύγκρουση συµφερόντων, αλλά και την 

πειθαρχία των λογιστών σε συνδυασµό µε τη διεξαγωγή ετήσιων αξιολογήσεων σε µεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες. Πλέον οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως 

τήρηση λογιστικών βιβλίων, σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων και συµβουλές 

επενδύσεων στους πελάτες τους. 

 Τέλος, οι ∆ιευθύνοντες και οι Οικονοµικοί Σύµβουλοι των εταιρειών έχουν 

υποχρέωση και ευθύνη, επί ποινή, να πιστοποιούν γραπτώς ότι οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις δηµοσιοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις και χρηµατοοικονοµικές 

εκθέσεις είναι ακριβείς. Σε περίπτωση που οι αναφορές της επιχείρησης κρίνεται ότι πρέπει 

να αναθεωρηθούν, τα συγκεκριµένα πρόσωπα πέρα από τις ποινικές διώξεις που 
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αντιµετωπίζουν, έχουν και την υποχρέωση να επιστρέψουν τις πρόσθετες αµοιβές τους 

(bonus) για την κάλυψη του κόστους αυτού. 

 Σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε τους Rittenberg και Miller (2005), ο νόµος Sarbanes-

Oxley έχει πέντε βασικούς στόχους : 

- να βελτιώσει την ποιότητα των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων 

- να ενισχύσει την ανεξαρτησία των ελεγκτικών εταιρειών 

- να βελτιώσει την αντικειµενικότητα των ερευνών 

- να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση 

- να τονίσει την ανάγκη επιβολής των οµοσπονδιακών νόµων 

 

3.5.4 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας 

 

3.5.4.1 Αρχές Κώδικα ∆εοντολογίας της IFAC 

 

Ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας, σύµφωνα µε την IFAC, είναι να θεσπίσει πρότυπα 

συµπεριφοράς (σύνολο ηθικών αρχών και κανόνων) των επαγγελµατιών Ελεγκτών µε την 

καθιέρωση βασικών αρχών και κανόνων λειτουργίας του επαγγέλµατος τους, διεθνώς. 

 Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας της IFAC, ο επαγγελµατίας ελεγκτής πρέπει 

να τηρεί τα κατωτέρω: 

Α) Ακεραιότητα (Integrity), δηλαδή να είναι δίκαιος, αξιόπιστος και έντιµος στην παροχή 

επαγγελµατικών υπηρεσιών. Να αποφεύγει πράξεις που ενδεχοµένως θεωρηθούν ότι ασκούν 

επιρροή στην επαγγελµατική του κρίση, όπως για παράδειγµα η λήψη δώρων, και να παρέχει 

αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες προς τρίτους. 

Β) Αντικειµενικότητα (Objectivity), δηλαδή να είναι αµερόληπτος κατά την εκτέλεση του 

ελεγκτικού του έργου. Να προστατεύει την αντικειµενικότητα µε την απαιτούµενη 

συµπεριφορά του, καθώς και µε τις επαγγελµατικές σχέσεις του µε την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα. 

 Για την διαφύλαξη της αντικειµενικότητας, ο ελεγκτής πρέπει: 

- Να µην έχει, πέραν της επαγγελµατικής αµοιβής, καµία οικονοµική ανάµειξη µε την 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

- Να µην έχει από το παρελθόν καµία σχέση εργασίας µε την ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα 
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- Όταν παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, όπως φορολογικές συµβουλές ή προτάσεις 

για την βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, να µην εκτελεί και διοικητικές 

λειτουργίες ή να παίρνει διοικητικές αποφάσεις  

- Σε περίπτωση ανάθεσης της τήρησης λογιστικών βιβλίων, το προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για την τήρηση των βιβλίων αυτών δεν πρέπει να συµµετέχει και στον 

έλεγχό τους 

- Να µην έχει προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις µε την ∆ιοίκηση της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του 

- Να διατηρεί µια εύλογη αναλογία µεταξύ της αµοιβής που εισπράττει από τον έλεγχο 

της οικονοµικής µονάδας προς το σύνολο των ετήσιων αµοιβών του µιας περιόδου 

- Να τιµολογεί όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς την ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα 

- Να εξετάζει κατά πόσο η οποιαδήποτε προκύπτουσα αντιδικία µε την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα µπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του 

- Να εναλλάσσει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το απασχολούµενο προσωπικό στον 

έλεγχο µιας οικονοµικής µονάδας. 

 

Γ) Επαγγελµατική ικανότητα και επιµέλεια (Professional competence and due care), 

δηλαδή να παρέχει τις επαγγελµατικές του υπηρεσίες µε δέουσα φροντίδα, ικανότητα και 

επιµέλεια. Να διατηρεί, µέσω της διαρκούς επιµόρφωσης, την επαγγελµατική του ικανότητα, 

ώστε να παράσχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, πρέπει να µην αναλαµβάνει 

εργασίες που δεν είναι σε θέση να περατώσει, εκτός αν καλυφθεί από την εργασία 

εµπειρογνώµονα. 

∆) Εχεµύθεια (Confidentiality), δηλαδή να προστατεύει την εµπιστευτική φύση των 

πληροφοριών, που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου και 

να µην χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, 

εκτός αν υπάρχει νόµιµο ή επαγγελµατικό δικαίωµα ή καθήκον για αποκάλυψη των 

πληροφοριών αυτών. Το καθήκον για εχεµύθεια αφορά όλο το ελεγκτικό προσωπικό και 

επεκτείνεται και για το µετά την αντικατάσταση του ελεγκτή χρονικό διάστηµα. 

Ε) Επαγγελµατική συµπεριφορά (Professional behavior), δηλαδή πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς και να ενεργεί σύµφωνα µε την 

καλή φήµη του επαγγέλµατος και να αποφεύγει ενέργειες που δυσφηµούν το επάγγελµα. 
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3.5.4.2 Κίνδυνοι Παραβίασης Αρχών Κώδικα 

 

Οι παραπάνω αρχές, ωστόσο, µπορεί να παραβιαστούν από διάφορες αιτίες. Ο επαγγελµατίας 

θα πρέπει να προσέχει και να γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές αιτίες της παραβίασής τους. 

Οι λόγοι µε τους οποίους είναι πιθανό να παραβιαστούν οι αρχές του Κώδικα 

∆εοντολογίας είναι οι εξής: 

• Ίδιο Συµφέρον (Self Interest), δηλαδή ο επαγγελµατίας να έχει συµφέρον να µην 

εφαρµόσει κάποια από τις βασικές αρχές.  

• Αυτοεξέταση (Self Review), δηλαδή ο επαγγελµατίας να εξετάζει και να θεωρεί σαν 

δεδοµένο, µία εργασία που αυτός ο ίδιος έχει κάνει.  

• Οικειότητα (Familiarity), δηλαδή να υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις ανάµεσα στον 

επαγγελµατία και στους ανθρώπους ή τα νοµικά πρόσωπα τα οποία καλείται να 

ελέγξει.  

• Συνηγορία (Advocasy), δηλαδή ο επαγγελµατίας να έχει λειτουργήσει σαν 

συνήγορος του προσώπου, νοµικού ή φυσικού, το οποίο ελέγχει. 

• Εκφοβισµός (Intimidation), δηλαδή, για κάποιο λόγο, να εκφοβιστεί ο 

επαγγελµατίας και να µην εκφράσει ελεύθερα τη γνώµη του.  

 

3.5.4.3 Μέτρα Αντιµετώπισης Κινδύνων 

 

Επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης των αρχών του Κώδικα ∆εοντολογίας, το 

επάγγελµα, σε εθνικό επίπεδο ή οι ίδιες οι ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν πάρει 

µέτρα, ούτως ώστε να αντιµετωπίζουν τους κινδύνους των παραβιάσεων.  

Τα µέτρα αυτά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Είναι τα θεσµοθετηµένα, 

εκείνα δηλαδή που προκύπτουν από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

επαγγέλµατος. ∆εύτερον, είναι τα εταιρικά, εκείνα τα οποία οι ελεγκτικές εταιρείες, µε βάση 

την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία, έχουν θεσµοθετήσει, ώστε να αντιµετωπίζουν 

πιθανούς κινδύνους παραβίασης της δεοντολογίας. Και τρίτον, υπάρχει και µία κατηγορία 

ειδικών µέτρων, που µπορεί να σχετίζονται και µε αποφάσεις της εταιρείας, αλλά και µε 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί από όργανα εκτός της εταιρείας.  

Τα γενικά θεσµοθετηµένα µέτρα, µπορεί να έχουν θεσµοθετηθεί από την εθνική 

κυβέρνηση ή από τα επαγγελµατικά σώµατα σε κάθε χώρα ή, τέλος, από άλλους σχετικούς 

φορείς, έχουν όµως την ισχύ νόµων ή διατάξεων και είναι γενικής εφαρµογής για όλους τους 
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επαγγελµατίες στη συγκεκριµένη χώρα. Τέτοια µέτρα, που υπάρχουν άλλωστε και στη χώρα 

µας, καλύπτουν πολλούς τοµείς. Είναι οι διαδικασίες επαγγελµατικής εξέλιξης, δηλαδή είναι 

ρυθµισµένος από το νόµο ο τρόπος εισαγωγής στο επάγγελµα και η εξέλιξη µέσα σε αυτό. 

Είναι τα επαγγελµατικά πρότυπα, δηλαδή τα ελεγκτικά πρότυπα, ο τρόπος µε τον οποίο 

διενεργείται ο έλεγχος. Είναι ρυθµίσεις και νόµοι για τη διαρκή επαγγελµατική επιµόρφωση 

των επαγγελµατιών του κλάδου, που επίσης είχαµε και έχουµε στη χώρα µας. Είναι ρυθµίσεις 

που σχετίζονται µε τη λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης µέσα στις ίδιες τις ελεγκτικές 

εταιρείες, δηλαδή ρυθµίσεις που αφορούν µέτρα και κανόνες που έχουν ληφθεί στα πλαίσια 

των ελεγκτικών εταιρειών, αλλά που έχουν θεσµοθετηθεί από όργανα εκτός των ελεγκτικών 

εταιρειών. Είναι τρόποι µε τους οποίους γίνεται η εποπτεία των επαγγελµατιών σε πειθαρχικό 

επίπεδο, και στον τρόπο της δουλειάς τους και, τέλος, είναι εξωτερικές επιθεωρήσεις, δηλαδή 

έλεγχοι που γίνονται στις ίδιες τις ελεγκτικές εταιρείες ή στους ελεγκτές από θεσµοθετηµένα 

όργανα της πολιτείας. Αυτή η κατηγορία των µέτρων, τα οποία συνεχώς ισχυροποιούνται σε 

όλο τον κόσµο, αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα αποτροπής των κινδύνων 

παραβίασης των αρχών της δεοντολογίας.  

Τα εταιρικά µέτρα, σχετίζονται µε τους κανονισµούς και τις διαδικασίες στο 

εσωτερικό κάθε ελεγκτικής εταιρείας, οι οποίες σκοπό έχουν να αποτρέψουν παραβιάσεις της 

επαγγελµατικής δεοντολογίας.  

Τέλος, η ειδική κατηγορία των µέτρων αντιµετώπισης των κινδύνων, µπορεί να 

αφορά ένα µηχανισµό διαχείρισης της κοινοποίησης παραπόνων ή ένα µηχανισµό 

γνωστοποίησης παραβιάσεων του Κώδικα, δηλαδή να αποκαλύπτονται, κυρίως µέσα από το 

διαδίκτυο και τους δικτυακούς τόπους, τα παράπονα τα οποία εκφράζονται για τη δουλειά 

των ελεγκτικών εταιρειών ή συγκεκριµένων ελεγκτών ή από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία 

ή από κάποιο επαγγελµατικό ή εποπτικό Όργανο και να γνωστοποιούνται προς τους τρίτους 

παραβιάσεις του Κώδικα, οι οποίες έγιναν από την ελεγκτική εταιρεία. Αυτοί οι µηχανισµοί 

είναι προφανές ότι αποτελούν ένα ισχυρό µηχανισµό πίεσης στις ίδιες τις ελεγκτικές 

εταιρείες, για να αποφύγουν πιθανές παραβιάσεις των αρχών του Κώδικα.  
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3.6 Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

3.6.1 Νοµική Ευθύνη 

 

Οι ορκωτοί λογιστές υπόκεινται στην εφαρµογή των σχετικών νόµων και έχουν νοµική 

ευθύνη για τους ελέγχους και τις αναφορές – εκθέσεις ή πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδουν. 

Ένας ορκωτός λογιστής µπορεί, συνεπώς, να υποπέσει είτε σε αστικό ή σε ποινικό αδίκηµα ή 

µερικές φορές και στα δύο συγχρόνως. Επίσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι 

πράξεις του ορκωτού ελεγκτή κατά τη διαδικασία ελέγχου µπορεί να τον οδηγήσουν σε 

πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει την πρέπουσα διαδικασία και 

δεοντολογία. 

 

3.6.1.1 Αστική Ευθύνη 

 

Η αστική ευθύνη των ελεγκτών δεν αποτελεί στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε άλλες χώρες, 

«ζωντανό» δίκαιο12. Η ρύθµιση του νόµου εξαντλείται σε µια βραχύλογη αναφορά στην 

ευθύνη των ελεγκτών έναντι της εταιρείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 1920/1920, οι 

ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας δικαιούµενοι να εξετάσουν οποιοδήποτε βιβλίο, 

λογαριασµό ή έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Υποχρεούνται να προβούν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόµου ή του 

καταστατικού στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό του Εµπορίου. Μετά τη λήξη της 

χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισµό και τον λογαριασµό Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση µε το πόρισµα του 

ελέγχου. Από την έκθεση αυτή προκύπτει, µετά από έλεγχο της ακρίβειας και νοµιµότητας 

των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισµός απεικονίζει την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως. Ο δε 

                                                      

12 Κοκκίνης Λ.(2001), «Αφερεγγυότητα κεφαλαιουχικής εταιρείας και ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών 

δανειστών», σελ.169, σηµ.565 
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λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει 

από την αυτή χρήση. 

 Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα εξής: 

- Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την διεκπεραίωση 

του ελέγχου 

- Εάν έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών των υποκαταστηµάτων, εφόσον υπάρχουν 

- Εάν, σε περίπτωση βιοµηχανικής εταιρείας, τηρείται κανονικά λογαριασµός κόστους 

παραγωγής και 

- Εάν επήλθε τροποποίηση στην µέθοδο της απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. 

 

Σε συνέχεια του νόµου, αναφέρεται ότι οι ελεγκτές «ευθύνονται κατά την ενάσκησιν 

των καθηκόντων των διά παν πταίσµα, υποχρεούµενοι εις αποζηµίωσιν της εταιρείας». Η 

ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί ενώ η αξίωση της εταιρείας 

παραγράφεται µετά από 2 έτη. 

 Ειδικά στην περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών προβλέπεται από το νόµο 

ευθύνη για κάθε ζηµία από πράξη ή παράλειψη κατά τον έλεγχο και την έκδοση του 

πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε «δόλο ή βαρεία αµέλεια του ασκήσαντος 

τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου».13 

Επίσης, προβλέπεται ποσοτικός περιορισµός της σχετικής υποχρέωσης αποζηµίωσης. Η 

ευθύνη προς αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου του συνόλου των 

εκάστοτε ετησίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ή του συνόλου των αµοιβών 

του ευθυνόµενου Ορκωτού Ελεγκτή κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον οι 

τελευταίες υπερβαίνουν το προηγούµενο όριο. Στην περίπτωση των ελεγκτικών εταιρειών τα 

παραπάνω όρια αφορούν στον κάθε µέτοχο ή εταίρο χωριστά, η δε εταιρεία, θεωρείται 

αλληλεγγύως συνυπεύθυνη για την κάλυψη της προσγειωµένης από τον µέτοχο ή εταίρο 

ζηµίας. 

 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν 

υποχρεούνται, επί ποινή διαγραφής από το Μητρώο, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη από 

νοµίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

ασφαλιστική εταιρεία για ευθύνη προς αποζηµίωση οποιουδήποτε ζηµιωθέντος φυσικού ή 

                                                      

13 Άρθρο 19, παρ. 1 π.δ. 226/1992 
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νοµικού προσώπου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρώτη παράγραφο του νόµου. Η 

ασφαλιστική κάλυψη δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 150% του συνόλου των αµοιβών τις 

οποίες ο Ορκωτός Ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία ή η κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών 

έλαβαν κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, οπωσδήποτε δε δεν µπορεί να είναι 

κατώτερη του δεκαπλασίου των συνολικών εκάστοτε ετησίων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου. 

 

3.6.1.2 Ποινική Ευθύνη 

 

Ο νόµος έχει προβλέψει αναλυτικότερα, σε σχέση µε την αστική ευθύνη, ειδικές περιπτώσεις 

ποινικής ευθύνης τους. 

 Με βάση το άρθρο 63 του Ν. 1920/1920, οροθετείται η ποινική ευθύνη του ελεγκτή 

που δεν τήρησε απόλυτη εχεµύθεια, που δεν εκτέλεσε επιµελώς τα ελεγκτικά του καθήκοντα 

ή αποσιώπησε λόγο εξαίρεσης µε απώτερο σκοπό, µε αποτέλεσµα την παραβίαση της 

ανεξαρτησίας του από την ελεγχόµενη εταιρεία. 

 Ειδικότερα, το άρθρο 63 παρ.3 προβλέπει ότι «τιµωρείται δια φυλακίσεως … όστις δεν 

ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθειαν περί των παρ' αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της 

εταιρείας». Οµοίως,  το άρθρο 63γ παρ.2 ορίζει ότι «τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρι τριών 

µηνών πας ελεγκτής ανωνύµων εταιρειών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθεια, περί 

των παρ’ αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας..» Εδώ πρόκειται για τη 

θέσπιση ποινικών διατάξεων µε σκοπό την τήρηση από τον ελεγκτή του καθήκοντος 

εχεµύθειας. Το άρθρο 63β ορίζει ότι οι ελεγκτές ανωνύµων εταιρειών «αν από αµέλεια 

θεώρησαν ως νοµίµως έχοντα ισολογισµό που καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόµου και 

του καταστατικού, τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή µέχρι 

χιλίων ευρώ (1.000) ή µε µία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όµως δόλου τιµωρούνται µε 

τις ποινές του άρθρου 57». Εδώ διασφαλίζει ο νόµος την επιµελή εκτέλεση των καθηκόντων 

κάθε ελεγκτή. 

 Με το άρθρο 63γ παρ. 3 προβλέπεται τιµωρία για κάθε ελεγκτή «όστις δεν εδήλωσε 

κώλυµα ασκήσεως ελέγχου προκειµένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί οπωσδήποτε ή τυγχάνει 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτών και είχε τας ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το 

διάστηµα δύο ετών προ της ηµέρας καθ'ην ανετέθη αυτώ η άσκησις του ελέγχου».  

 Αναφορά σχετικά µε την ποινική ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών γίνεται 

και στο Π.∆. 226/92 το οποίο ορίζει ότι «ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη 
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εχεµύθεια περί των όσων λαµβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την 

υποχρέωση έχουν επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο 

Ορκωτός Ελεγκτής…» 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ως µάρτυρας σε Ποινική ∆ίκη 

 

Η υποχρέωση της εχεµύθειας θεσπίζεται υπέρ του νοµικού προσώπου της εταιρείας, το οποίο 

κατά το νοµικό µας πολιτισµό δεν µπορεί να είναι κατηγορούµενος σε ποινική δίκη. Μπορεί 

να παρίσταται σ’ αυτήν ως πολιτικός ενάγον. 

Συνηθισµένη όµως είναι η ποινική αντιδικία µεταξύ µετόχων ανώνυµης εταιρείας, οι 

οποίοι θεωρούν χρήσιµο για την υπεράσπιση της θέσης τους να καλούν τον ορκωτό ελεγκτή 

ως µάρτυρα για να καταθέσει υπέρ των απόψεών τους, επικαλούµενοι τη γνώση και την 

αντικειµενικότητά του.  

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, πιθανόν να γνωρίζει τα γεγονότα που αποτελούν 

αντικείµενο της δίκης, αλλά δεσµεύεται από την υποχρέωση εχεµύθειας έναντι του νοµικού 

προσώπου. ∆εν είναι άλλωστε ασυνήθιστες οι περιπτώσεις που υποβάλλονται προσχηµατικές 

µηνύσεις ή εγκλήσεις µε µοναδικό σκοπό να λάβει ο εγκαλών µέτοχος γνώση στοιχείων της 

εταιρείας που δε θα είχε δικαίωµα να λάβει σύµφωνα µε το νόµο περί ανωνύµων εταιρειών. 

Επιπλέον κίνδυνος στην περίπτωση αυτή είναι να «χάσει» την ανεξαρτησία του, καθιστώντας 

τον εαυτό του «συνήγορο» µετόχου κατά παράβαση του άρθρου 20 του ν. 3693/2008. 

Τίθεται λοιπόν ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής προ ενός διλήµµατος: αφενός πρέπει να 

βοηθήσει να διακριβωθεί η αλήθεια από το ∆ικαστήριο και αφετέρου είναι υπόχρεος σε 

εχεµύθεια. Μπροστά στο δίληµµα ή σύγκρουση καθηκόντων του ο ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής οφείλει να σταθµίσει τα δύο δηµόσια αγαθά. Στη στάθµιση αυτή πρέπει να λάβει 

υπόψη του ότι τα κατατεθέντα από αυτόν θα γίνουν δεκτά στο ∆ικαστήριο κατ’ άρθρο 212 

ΚΠ∆, ο ίδιος όµως θα κινδυνεύει σε πειθαρχική δίκη ή ποινική δίκη εναντίον του, διότι τα 

κατέθεσε παρά την υποχρέωση εχεµύθειας έναντι του νοµικού προσώπου της εταιρείας 

(τρίτου και άσχετου µε την ανοιγείσα δίκη).  

Στη στάθµιση οφείλει να εκτιµήσει και το είδος των πληροφοριών που του ζητούνται, 

αν δηλαδή αυτές υπάγονται στην υποχρέωση εχεµύθειας. Έτσι, στην υποχρέωση για 

εχεµύθεια δεν υπάγονται δηµοσιευµένα στοιχεία τα οποία και ο ίδιος κατέχει. Αντίθετα, αν 

πρόκειται για κρίσεις επί δηµοσιευθέντων στοιχείων που στηρίζονται στην ειδική του γνώση 

ή για στοιχεία που συνέλεξε κατά τον έλεγχό του, κωλύεται. 
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Περιπτώσεις άρσης του απορρήτου στα πλαίσια των υποχρεωτικών ελέγχων  

 

Όπου ο νόµος επιθυµεί την άρση του απορρήτου εκ µέρους του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

στα πλαίσια των υποχρεωτικών ελέγχων, το ορίζει ρητά. Συγκεκριµένα, η υποχρέωση 

εχεµύθειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κάµπτεται κατά το δίκαιο σε περίπτωση, που 

εντοπιστούν παραβάσεις του καταστατικού και του νόµου (Κ.Ν. 2190/1920) και τις οποίες 

έχει υποχρέωση να αναφέρει στον κ. Υπουργό Εµπορίου.  Το πιστοποιητικό του υποβάλλεται 

ταυτόχρονα µε τις οικονοµικές καταστάσεις στον κ. Υπουργό (ή την Νοµαρχία) από την 

ελεγχόµενη εταιρεία. Αν υπάρχουν παραβάσεις του νόµου ή του Καταστατικού, που δε 

συµπεριλαµβάνονται για οποιοδήποτε λόγο στο πιστοποιητικό ελέγχου, υποβάλλονται 

ξεχωριστά µε αναφορά στον κ. Υπουργό. 

Συνεπώς, κατά το νόµο, ρητά αίρεται το απόρρητο υπέρ του κ. Υπουργού Εµπορίου 

για περιπτώσεις παράβασης του Νόµου ή του καταστατικού. Το έργο του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή είναι σαφώς καθορισµένο από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, που µεταξύ άλλων 

αναφέρει ότι «οι ελεγκταί οφείλουσι κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθώσι τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούµενοι να λάβωσι γνώσιν 

οποιουδήποτε βιβλίου……». Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον 

Ισολογισµό και τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ο έλεγχος περιορίζεται στη «λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας» και στον «έλεγχο του ισολογισµού». Το 

αναλαµβανόµενο από τον ελεγκτή έργο είναι, ήδη, τεράστιο και συνεπώς, ο νοµοθέτης δε θα 

ανέµενε ότι ο ελεγκτής θα έπρεπε να επεκτείνει τον έλεγχό του σε κάθε παράβαση νόµου και 

µάλιστα, µη σχετική µε το έργο του. Και τούτο, διότι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής δεν 

υποχρεούται να προβεί σε καµία άλλη ενέργεια, πέραν του κύκλου των καθηκόντων του, 

όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και εξειδικεύονται µε βάση τα 

ελεγκτικά πρότυπα, που ακολουθεί κατά τη διενέργεια του ελεγκτικού του έργου. 

Αντιθέτως, έχει τις υποχρεώσεις, που έχει κάθε πολίτης. Έτσι, ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής υπό την ιδιότητά του ως κοινού πολίτη υποχρεούται να αναφέρεται στις αρχές για 

τις ποινικά κολάσιµες πράξεις, που υποπίπτουν στην αντίληψή του και εξέρχονται του 

κύκλου των καθηκόντων του. Η ιδιότητα του ελεγκτή, αν υποπέσει στην αντίληψή του 

ποινικά κολάσιµη πράξη, που αφορά στην εταιρεία, επ’ ευκαιρία της εργασίας του, δε θα 

πρέπει να επιτείνει την ευθύνη του σε σχέση µε αυτήν, που έχει οποιοσδήποτε άλλος πολίτης.  
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Όµως, σε κάθε περίπτωση, αν η ποινικά κολάσιµη πράξη που διαπιστώνει ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής στρέφεται κατά του προσώπου της εταιρείας, ιδίως, αν αφορά σε 

οικονοµικό θέµα (και συνεπώς, εµπίπτει στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του), οφείλει να 

ανακοινώνει το γεγονός στον αρµόδιο Υπουργό Εµπορίου κατά τη ρητή παραπάνω διάταξη 

ή, αν προκύπτει από άλλη ειδικότερη διάταξη, σε κάθε αρµόδια αρχή. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και τα εγκλήµατα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα 

του ν. 3691/2008, της κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών, κ.λ.π., εγκλήµατα για τα 

οποία υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στον Υπουργό Εµπορίου. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο 

είναι επαρκές για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στην πράξη. 

Το ηµεδαπό δίκαιο επίσης, περιέχει ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται υπό 

προϋποθέσεις η άρση του ως άνω απορρήτου, όπως π.χ. το άρθρο 38 παρ. 2  του ν. 

2733/1999, σχετικά µε την αναγραφή στο πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή των 

φορολογικών παραβάσεων που επιδρούν ουσιωδώς στις οικονοµικές καταστάσεις, όπως και 

διάφοροι άλλοι νόµοι, οι οποίοι απαιτούν την κοινοποίηση πληροφοριών προς τους 

εποπτεύοντες Υπουργούς, αν πρόκειται για Οργανισµούς του ∆ηµοσίου, ή οι περί των 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών διατάξεις, σε κάποιες από τις οποίες προβλέπονται 

κοινοποιήσεις. 

Όπου επιβάλλεται από το νόµο, είναι σαφές ότι ο νοµοθέτης έχει προκρίνει στις 

συγκεκριµένες αυτές περιπτώσεις ως σηµαντικότερο το δηµόσιο συµφέρον από το ιδιωτικό 

απόρρητο της εταιρείας. 

 

3.6.1.3 Πειθαρχική Ευθύνη 

 

Η πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών βρίσκει νοµοθετική ρύθµιση στην περίπτωση των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών14.  

 Το άρθρο προβλέπει τη σύνθεση τριµελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου για την άσκηση 

του πειθαρχικού ελέγχου επί των µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το 

οποίο αποτελείται από: 

α) έναν εν ενεργεία ή πρώην δικαστικό λειτουργό ως Πρόεδρο, 

β) ένα µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από το 

Εποπτικό Συµβούλιο και 

                                                      

14 Άρθρο 20 παρ.1 Π.∆. 226/1992 
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γ) έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εκλεγόµενο µε τον αναπληρωτή του από τη Γενική 

Συνέλευση του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους προβλέπεται παραποµπή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή 

Επίκουρου ή ∆όκιµου ή Ασκούµενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι: 

α) πληµµελής άσκηση των καθηκόντων του 

β) ανάρµοστη συµπεριφορά, στην οποία περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση της 

αµοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου 

γ) οποιαδήποτε παράβαση του νόµου ή κανονιστικής διατάξεως ή των δεοντολογικών 

κανόνων που αναφέρονται στην επαγγελµατική του κατάσταση και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από αυτήν. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο λογιστής 

αποκτά πολλές εµπιστευτικές πληροφορίες για τον πελάτη του. Αν αυτές οι 

πληροφορίες αποκαλυφθούν σε άλλους, η σχέση εµπιστοσύνης «σπάει» και ο 

λογιστής βρίσκεται υπόλογος απέναντι στον πελάτη του για οποιασδήποτε ζηµιές 

προκλήθηκαν από την αποκάλυψη αυτή. 

 

 Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου αναφέρεται ότι αντί της παραποµπής του ελεγκτή 

το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να προβεί σε αυστηρές συστάσεις, σε περίπτωση που κρίνει 

ότι το παράπτωµα είναι ελαφρύ και δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια αυτού. Σε 

περίπτωση υποτροπής η παραποµπή είναι υποχρεωτική. 

Εφόσον το πειθαρχικό συµβούλιο διαπιστώσει την ενοχή του εγκαλουµένου, είναι 

δυνατή η επιβολή προσωρινής ή οριστικής παύσης, πρόστιµου ή επίπληξης. 

 

3.6.2 Ηθική ευθύνη 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, όπως και κάθε µέλος ενός επαγγέλµατος που έχει αναλάβει 

(θεσµοθετηµένα ή άτυπα) να εξυπηρετήσει πρακτικά αλλά αποτελεσµατικά κάποια 

συγκεκριµένη ανάγκη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, έχει, πέρα και εκτός από τη 

νοµική, και ηθική ευθύνη έναντι της κοινωνίας και των συγκεκριµένων πελατών του. 

Η ευθύνη αυτή επιβάλλεται από το σώµα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε 

πολλές χώρες µε τη µορφή ενός επαγγελµατικού κώδικα συµπεριφοράς προς τους πελάτες, 

όπως επίσης υπάρχει και κώδικας συµπεριφοράς προς τα άλλα µέλη του σώµατος. Και αυτό 

γιατί οι νοµικά προσδιορισµένες ευθύνες δεν επαρκούν να περιγράψουν αλλά και να 
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διαµορφώσουν πλήρως και σε κάθε περίπτωση την πρέπουσα στην πράξη συµπεριφορά κάθε 

επαγγελµατία.  

Ο κώδικας αυτός συµπεριφοράς που οικιοθελώς αναλαµβάνει να επιβάλλει στα µέλη 

του το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών, δεν είναι τίποτα άλλο από την αναγνώριση της κοινωνικής 

ευθύνης την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του επαγγέλµατος. Το κοινό έχει ανάγκη 

να εµπιστευτεί τον Ορκωτό Ελεγκτή ως προς την ικανότητα και τις προθέσεις του να το 

εξυπηρετήσει στις συγκεκριµένες ανάγκες για τις οποίες ο θεσµός του Ορκωτού Ελεγκτή έχει 

εγκαθιδρυθεί, µε ευθύνη και συνέπεια προσωπική και ηθική, και όχι απλώς οικονοµική, όπως 

θα έκανε, ίσως, µια επιχείρηση άλλου αντικειµένου. Η προσωπική ηθική εγγύηση του 

Ορκωτού Ελεγκτή είναι το σηµαντικότερο στοιχείο που συντελεί στη δηµιουργία της 

εµπιστοσύνης των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες χρησιµοποιούν τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που φέρουν των υπογραφή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

3.6.3 Ευθύνη προς την Ελεγχόµενη Μονάδα  

 

Σύµφωνα µε τους βασικότερους νόµους µιας κοινωνίας περί εκτέλεσης συµβολαίων, ο 

Ορκωτός Ελεγκτής, που αναλαµβάνει τον έλεγχο µιας επιχείρησης, επωµίζεται την 

συµβατική υποχρέωση προς τον πελάτη/επιχείρηση, καθώς και την αντίστοιχη ευθύνη, να 

εκτελέσει το συµφωνηθέν συµβόλαιο κατά τρόπο που αρµόζει προς την επαγγελµατική 

ιδιότητα που τούτος επικαλείται.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν.∆. 226/1092, «ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε 

ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και 

αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου».  

Κατά το άρθρο 37 του Ν.2190/1920, η αξίωση της ελεγχόµενης εταιρείας έναντι των 

ελεγκτών της παραγράφεται µετά από διετία.  

Εποµένως, ένας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνος 

έναντι των πελατών του για οποιοδήποτε από τα παρακάτω:  

 

1. Απάτη. Ο ορκωτός ελεγκτής ο οποίος, εν γνώσει του και µε πρόθεση, δεν 

αποκάλυψε απάτη η οποία διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ή συνέργησε σε κάποια πράξη 

σκόπιµης απάτης εις βάρος του πελάτη του, µπορεί να κατηγορηθεί για απάτη.  
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2. Αµέλεια. Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής, θα πρέπει να 

επιδείξει την επιµέλεια και προσοχή που αναµένεται από ένα µέσο επαγγελµατία ορκωτό 

ελεγκτή. ∆ιαφορετικά, αυτός µπορεί να κατηγορηθεί για αµέλεια ή αδιαφορία. Στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η γνώση ή η συνεργασία σε απάτη ή λάθος, αλλά αρκεί 

η αδιαφορία ή η αµέλεια εκ µέρους του ελεγκτή.  

3. Αθέτηση συµφωνίας. Μια επιχείρηση/πελάτης µπορεί να διεκδικήσει αποζηµίωση 

για αθέτηση συµφωνίας εκ µέρους του ορκωτού ελεγκτή, αν τούτος εκτέλεσε πληµµελώς τον 

έλεγχο και τούτο είχε ως συνέπεια την πρόκληση ζηµίας στην ελεγχόµενη επιχείρηση ή 

ακόµα και τη µικρότερη από την αναµενόµενη ωφέλεια.  

4. Εχεµύθεια. Αν και η περίπτωση πρόκλησης ζηµίας από την (εκούσια ή ακούσια) 

διαρροή σε τρίτους πληροφοριών, που απέκτησε ο ορκωτός ελεγκτής κατά τη διενέργεια 

ελέγχου σε µια επιχείρηση, καλύπτεται γενικά στο άρθρο 19 του Ν.∆. 226/1992 για την 

εχεµύθεια, την οποία πρέπει να διατηρεί ο ελεγκτής σχετικά µε κρίσιµες πληροφορίες του 

πελάτη του, γίνεται σαφής µνεία και στο άρθρο 63, παρ.α, και, ειδικότερα, στο άρθρο 63γ 

παρ.2 του Ν.2190/1920, όπου αναφέρεται ότι «τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών 

πας ελεγκτής ανωνύµων εταιρειών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθειαν, περί των 

παρ’ αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας».  

5. ∆ηµοσίευση και εχεµύθεια. Εννοείται ότι στην υποχρέωση εχεµύθειας υπάγονται 

και όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν επιβάλλεται εκ του νόµου να δηµοσιεύονται κατά 

οποιανδήποτε µορφή δηµοσίευσης, σε εφηµερίδες, Χρηµατιστήριο, Νοµαρχία, Εφορία 

(Ν.1563/85 αρθρ. 17 περί φορολογικής αξιοποίησης των ελέγχων του ΣΟΕ, δηλαδή 

γνωστοποίηση στην εφορία των φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν) κ.λπ. 

 

3.6.4 Ευθύνη προς τους Συναδέλφους 

 

Κάθε ελεγκτής οφείλει να διατηρεί καλές σχέσεις µε τους συναδέλφους του και να τους 

συµπεριφέρεται µε ειλικρίνεια, ευγένεια και εκτίµηση. ∆εν επιτρέπεται να προσπαθεί να 

παράσχει υπηρεσίες σε πρόσωπο στο οποίο ήδη παρέχει τις υπηρεσίες κάποιος άλλος 

συνάδελφος. Η µόνη θεµιτή κίνηση από µέρους του, είναι να δώσει προσφορά για την 

παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση που του ζητηθεί. 

 ∆εν επιτρέπεται, επίσης, σε ελεγκτή να προσφέρει άµεσα ή έµµεσα απασχόληση σε 

υπάλληλο άλλου επαγγελµατία λογιστή, χωρίς προηγουµένως να πληροφορήσουν γι’ αυτό 

τον ήδη εργοδότη του υπαλλήλου. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που ο 
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υπάλληλος ζητήσει απασχόληση µε δική του πρωτοβουλία ή ανταποκρινόµενος σε 

δηµοσιευµένη αγγελία.  

 

3.6.5 Ευθύνη έναντι Τρίτων 

 

Ιστορικά, ένας τρίτος ο οποίος δεν είναι µέλος των συµβαλλοµένων στο συµβόλαιο για τον 

έλεγχο σε µία επιχείρηση, όπως είναι εµµέσως, έστω, οι µέτοχοι αυτής, δεν θα µπορούσε να 

έχει έννοµο συµφέρον για ζηµίες σχετικά µε το διενεργηθέντα έλεγχο και κατά του 

συµβληθέντος και διενεργήσαντα τούτο ορκωτό ελεγκτή. 

Η ευθύνη, όµως, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς τρίτους, δηλαδή εκτός την 

εταιρεία/πελάτη, καθώς και τους τωρινούς µετόχους, προκύπτει εµµέσως πλην σαφώς, από 

την διάταξη του Ν. 226/1992, άρθρο 16, παρ.2, «Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή ελεγκτικές 

εταιρείες…υποχρεούνται…να έχουν ασφαλιστική κάλυψη…για ευθύνη προς αποζηµίωση 

οιουδήποτε ζηµιωθέντος φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά τα στην παρ.1 αναφερόµενα». 

Εφαρµογή θα πρέπει να έχει εδώ και το άρθρο 19, Ν. 226/1992, «Ο ορκωτός ελεγκτής 

ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση 

του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ασκήσαντος 

τον έλεγχο, και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου», καθώς 

και ανάλογη µε το άρθρο 16, παρ. 5 του παλαιού Ν.2. 3329/1955 περί συστάσεως και 

οργανώσεως του σώµατος Ορκωτών Λογιστών όπου ορίζεται ότι «πάσα παράβασις διατάξεων 

του παρόντος Ν.2. υπό ορκωτού λογιστή, πλην της πειθαρχικής διώξεως ην συνεπάγεται, 

τιµωρείται και κατά τα άρθρα 252 και 458 του Π.Κ. και τα άρθρα 242 και 386 του Π.Κ., 

επιφυλασσόµενου κατά τας διατάξεις του κοινού δικαίου». 

Εφαρµογή των νόµων περί κάλυψης απάτης, συνέργειας σε απάτη, άγνοιας και 

ψευδούς παρουσίασης της επαγγελµατικής ιδιότητας και ικανότητας ορκωτού, αµέλειας ή 

αδιαφορίας, αθέτησης συµφωνίας και εχεµύθειας, υπάρχει και για την ευθύνη προς τρίτους, 

οι οποίοι έχουν ή επιδίωξαν να έχουν συµφέροντα στην ελεγχόµενη επιχείρηση και κατά τη 

διαδικασία αυτή χρησιµοποίησαν και βασίστηκαν στις ελεγχθείσες λογιστικές καταστάσεις, 

πράγµα το οποίο ο εµπλεκόµενος ορκωτός ελεγκτής θα έπρεπε να το αναµένει στα πλαίσια 

της χρήσεως και της χρησιµότητας των ελεγχόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε 

µια οικονοµία. Το θέµα σε µια δικαστική διαδικασία από εκεί και πέρα είναι να αποδειχθεί 

ότι ο συγκεκριµένος τρίτος, που απαιτεί αποζηµίωση, πράγµατι βασίστηκε στις ελεγµένες 

λογιστικές καταστάσεις και να υπολογιστούν οι επικαλούµενες ζηµίες. 
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Σύµφωνα µε την αρχή Hedley Byrne (περίπτωση Hedley Byrne & Co v. Heller & 

Partners Ltd (1963), ο εγκεκριµένος λογιστής, όπως και κάθε άλλος επαγγελµατίας, δεν 

υπέχει απλώς καθήκον εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύµβαση µε 

τον πελάτη του, αλλά υπέχει δυνητικά και καθήκον προς τρίτους ιδιαίτερα σε σχέση µε 

αµελείς / ανακριβείς δηλώσεις που προκαλούν οικονοµική ζηµιά. Όµως, αν δοθεί συµβουλή 

σε τρίτο µέρος µε ρητή αποποίηση της ευθύνης, τότε δεν µπορεί να καταλογιστεί ευθύνη 

στον επαγγελµατία.  

Το σχετικό απόσπασµα έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, αν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του ένα πρόσωπο 

ζητήσει πληροφορίες ή συµβουλές από ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν υπέχει έναντι του 

συµβατική ή άλλη ευθύνη να του δώσει πληροφορίες ή συµβουλές, κάτω από τέτοιες συνθήκες 

που ένας λογικός άνθρωπος θα έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι του δίδεται εµπιστοσύνη, ότι, 

δηλαδή, εκείνος που επιζητεί τις πληροφορίες ή τις συµβουλές βασίζεται στην εξειδικευµένη 

κατάρτιση και κρίση του, και αποφασίζει να παράσχει τις πληροφορίες ή τις συµβουλές, χωρίς 

να καθιστά σαφές ότι πληροφορεί ή συµβουλεύει χωρίς ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, τότε 

το πρόσωπο αυτό έχει νοµική υποχρέωση να επιδείξει την υπό τις περιστάσεις απαιτούµενη 

επιµέλεια προτού δώσει τις απαντήσεις του. Η δε τυχόν παράλειψή του να επιδείξει τη δέουσα 

επιµέλεια στοιχειοθετεί το αδίκηµα της αµέλειας αν, λόγω των απαντήσεων που έδωσε, το άλλο 

άτοµο ενήργησε µε αποτέλεσµα να υποστεί οικονοµική απώλεια.»15 

 

3.6.6 Η Οριοθέτηση της Ευθύνης των Ελεγκτών από τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα. 

 

Ο νόµος έχει αναθέσει την αρµοδιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης στις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων. 

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει πολλές εκφράσεις, όπως τη σωστή 

διοικητική οργάνωση της επιχείρησης, τη διατήρηση ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου, την κανονιστική συµµόρφωση και την επαρκή πληροφόρηση. 

Όργανα της εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν επιτελικό ή εκτελεστικό ή εποπτικό 

χαρακτήρα, έχουν θεσπισθεί, κυρίως, να είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου 

και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. 

                                                      

15 J. A. Weir, R.W.M. Dias (1963), “Liability for Syntax”, The Cambridge Law Journal, Vol.21 , pp 216-221 
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Το πρώτο συµπέρασµα που θα µπορούσε να συναχθεί από τα παραπάνω είναι ότι ο 

Ορκωτός Ελεγκτής έχει θεσµοθετηθεί ως εποπτικό όργανο µιας από τις εκφράσεις της 

εταιρικής διακυβέρνησης, της οικονοµικής πληροφόρησης, που θεσµικά έχει ανατεθεί ως 

έργο της διοίκησης της επιχείρησης. 

Η οικονοµική πληροφόρηση εκδηλώνεται κυρίως µε τη δηµοσιοποίηση των ετήσιων 

και περιοδικών καταστάσεων. 

Το νοµοθετικό µας πλαίσιο προνοεί για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτής της 

οικονοµικής πληροφόρησης θεσµοθετώντας τον έλεγχό της ή την επισκόπησή της από 

επαγγελµατίες αυξηµένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τους ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το δεύτερο βασικό συµπέρασµα, που συνοψίζεται στο 

ότι ο ορκωτός ελεγκτής δεν ευθύνεται για τυχόν αναξιοπιστία της δηµοσιοποιούµενης 

οικονοµικής πληροφόρησης αλλά πληµµελή εκτέλεση του έργου που του έχει θεσµικά 

ανατεθεί και είναι ο έλεγχος του αξιόπιστου της δηµοσιοποιουµένης οικονοµικής 

πληροφόρησης. 

Ενισχυτικό του παραπάνω επιχειρήµατος είναι και το γεγονός ότι ο Νόµος 

(Ν.3148/2003 άρθρο 12) καθιερώνει ως ασυµβίβαστο έργο την οποιαδήποτε συµµετοχή του 

ορκωτού ελεγκτή στη σύνταξη της κάθε είδους οικονοµικής πληροφόρησης έχει αναλάβει να 

ελέγξει ή επισκοπήσει. 

Έτσι, ως γενικότερο συµπέρασµα θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε ότι το νοµοθετικό 

µας πλαίσιο καθιερώνει: 

α)  Τη µη ευθύνη του ελεγκτή αναφορικά µε την επάρκεια και ακρίβεια της οικονοµικής 

πληροφόρησης και 

β) Την πλήρη ευθύνη του ελεγκτή για τη µη αποκάλυψη της ανεπάρκειας και 

ανακρίβειας της οικονοµικής πληροφόρησης. 

Τα κριτήρια για την οριοθέτηση της ευθύνης του ελεγκτή βρίσκονται στα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, που έχουν θεσπισθεί µε την 

Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 483/6-10-2004 (ΦΕΚ 1589 Β της 22-10-2007). 

Παρακάτω, θα εξετάσουµε ορισµένα από τα ΕΕΠ που θεσπίζουν τα βασικά κριτήρια 

οριοθέτησης της ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
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ΕΕΠ 1120 Οριοθετείται το µέγεθος της διασφάλισης που παρέχεται από την εργασία 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όσον αφορά την επάρκεια και ακρίβεια των οικονοµικών 

καταστάσεων ανάλογα µε το αν ο ελεγκτής διενεργεί «Έλεγχο» ή «Επισκόπηση». 

Ο Έλεγχος παρέχει τον ύψιστο βαθµό διασφάλισης ενώ η Επισκόπηση µέτριο βαθµό 

διασφάλισης. 

 

ΕΕΠ 2220 Θεσπίζεται η υποχρέωση εγκατάστασης και συντήρησης ενός εσωτερικού 

συστήµατος ποιοτικού ελέγχου από τις ελεγκτικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν ελέγχους 

ή επισκοπήσεις και η υποχρέωση υπαγωγής σε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου κάθε ελέγχου ή 

επισκόπησης αναλαµβάνεται. 

 

ΕΕΠ 2230 Θεσπίζεται η υποχρέωση να υπάρχει γραπτή τεκµηρίωση για κάθε εργασία 

ελέγχου ή επισκόπησης. Η γραπτή τεκµηρίωση αναφέρεται στη φύση το είδος και την έκταση 

των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν και στα συµπεράσµατα που αντλήθηκαν από 

τις διαδικασίες αυτές. 

 

ΕΕΠ 2250 Θεσπίζεται η υποχρέωση του ελεγκτή να αναφέρει τυχόν παραβάσεις 

νόµων αφού λάβει νοµική συµβουλή. 

 

ΕΕΠ 3300, 3310, 3315, 3320, 3330, 4400 4401, 4402, 5500, 5501 κλπ Θεσπίζονται 

τρόποι και µέθοδοι τις οποίες υποχρεώνεται να ακολουθήσει ο ελεγκτής για να σχεδιάσει και 

εκτελέσει σωστά την εργασία του. 

 

ΕΕΠ 7700 Θεσπίζεται η υποχρέωση του ελεγκτή να εκφράσει µε τρόπο σαφή τη 

γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων και να µη περιορισθεί σε απλή παράθεση των 

ευρηµάτων του. 

 

Συµπερασµατικά, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

παρέχουν το µέτρο µε το οποίο µπορεί να επιµετρηθεί η ευθύνη του ελεγκτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1 ∆ικαστικές Περιπτώσεις Ορκωτών Ελεγκτών 

 

4.1.1 University of  Keele v Price Waterhouse 

 

Η υπόθεση αφορά συµβουλή που δόθηκε από τους Price Waterhouse στο Πανεπιστήµιο του 

Keele σε σχέση µε ένα σχέδιο πληρωµής συνδεόµενη µε κέρδος. Πριν την κατάργησή του το 

σχέδιο αυτό ήταν ένας µηχανισµός προς όφελος τόσο των εργαζοµένων όσο και των 

εργοδοτών. Με βάση το σχέδιο, ο βασικός µισθός ενός εργαζόµενου µειωνόταν αλλά 

λάµβανε αφορολόγητη πληρωµή συνδεόµενη µε κέρδος. Εποµένως οι απολαβές του 

συνολικά ήταν ψηλότερες. Ένας από τους όρους για ίδρυση έγκυρου σχεδίου ήταν να 

καλύπτονται τουλάχιστον 80% των εργαζοµένων. 

Οι Price Waterhouse επινόησαν ένα σχέδιο που εξασφάλιζε ότι το Πανεπιστήµιο θα 

πληρούσε τις προϋποθέσεις. Όµως, µεταγενέστερα οι κανόνες του σχεδίου αµφισβητήθηκαν 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές του Πανεπιστηµίου και από το Τµήµα Εσωτερικών 

Προσόδων, το οποίο ακύρωσε το σχέδιο των ετών 1998/1999 και ακύρωσε αναδροµικά τα 

σχέδια των δύο προηγούµενων ετών. Ως αποτέλεσµα το Πανεπιστήµιο αναγκάστηκε να 

πληρώσει ένα ουσιαστικό ποσό φόρου, συν τόκο, στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. Οι 

Price Waterhouse αποδέχθηκαν την ευθύνη να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε σχέση µε την 

απώλεια και τη ζηµιά που υπέστη το Πανεπιστήµιο ως άµεσο αποτέλεσµα της παραδεχθείσας 

αµέλειας. Όµως ισχυρίστηκαν ότι το Πανεπιστήµιο έπρεπε να δώσει πίστωση για τις 

εξοικονοµήσεις που πραγµατικά έκανε και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα εφάρµοζε 

επιτυχώς ένα έγκυρο σχέδιο. 

Το πρωτοδικείο αποφάσισε ότι οι Price Waterhouse είχαν ευθύνη και ως αποτέλεσµα 

το Πανεπιστήµιο είχε απολέσει µια ευκαιρία 80% να εφαρµόσει ένα επιτυχές σχέδιο. Το 

δικαστήριο επίσης ασχολήθηκε µε το κατά πόσο η ρήτρα αποποίησης της ευθύνης στη 

συνηθισµένη επιστολή ανάθεσης έργου των Price Waterhouse επιτυχώς απέκλειε ευθύνη για 

αποζηµιώσεις σε σχέση µε τις φορολογικές εξοικονοµήσεις που ανέµενε το Πανεπιστήµιο να 

κάνει από το σχέδιο. 
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Οι σχετικές προτάσεις της ρήτρας αποποίησης ευθύνης είχαν ως εξής: 

«Αποδεχόµαστε ευθύνη να καταβάλουµε αποζηµιώσεις σε σχέση µε απώλεια και ζηµιά που θα 

υποστείτε ως άµεσο αποτέλεσµα της παροχής από εµάς υπηρεσιών. Όλη η άλλη ευθύνη 

αποκλείεται ρητά, ιδιαίτερα επακόλουθη απώλεια, παράλειψη πραγµατοποίησης αναµενόµενων 

εξοικονοµήσεων ή ωφεληµάτων και παράλειψη να εξασφαλιστεί εγγραφή του σχεδίου.» 

Το πρωτοδικείο απέρριψε τους ισχυρισµούς των Price Waterhouse ότι η ρήτρα 

αποποίησης θα έπρεπε να ερµηνευτεί έτσι ώστε να αποκλείει ευθύνη για αποζηµιώσεις σε 

σχέση µε τις αναµενόµενες εξοικονοµήσεις από το σχέδιο. Αποφάσισε ότι υπήρχε σύγκρουση 

µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης πρότασης της ρήτρας αποποίησης και εφάρµοσε τον 

κανόνα contra proferentem εναντίον των Price Waterhouse. Αυτός είναι ο κανόνας ερµηνείας 

σύµφωνα µε τον οποίο όταν δηµιουργείται αµφιβολία, η ρήτρα ερµηνεύεται εναντίον του 

µέρους που την έχει συντάξει. 

Οι Price Waterhouse καταχώρησαν έφεση η οποία αφορούσε την ερµηνεία της 

πρώτης και δεύτερης πρότασης της ρήτρας αποποίησης16. Παρ’ όλο που το Εφετείο δεν 

δέχθηκε ότι εφαρµοζόταν ο κανόνας contra proferentem, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση 

και αποφάσισε υπέρ του Πανεπιστηµίου. Τα ευρήµατα του Εφετείου περιλάµβαναν τα εξής: 

• Η απώλεια την οποία υπέστη το Πανεπιστήµιο ήταν άµεσο αποτέλεσµα της παροχής 

υπηρεσιών από τους Price Waterhouse και δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί. 

• Η πρώτη και η δεύτερη πρόταση της ρήτρας αποποίησης δεν ήταν αντιφατικές διότι η 

λέξη «άλλη» στην αρχή της δεύτερης πρότασης σήµαινε ότι η πρώτη πρόταση είχε 

προτεραιότητα. 

• ∆εν ήταν αναγκαίο να παρασχεθεί δικαιολογητικό για τη δεύτερη πρόταση για να 

εξαχθεί το συµπέρασµα ότι απώλεια και ζηµιά αποκλείονταν από τη δεύτερη πρόταση 

αν αυτή η πρόταση αντιπροσώπευε απώλεια µη καλυπτόµενη από την πρώτη. 

• Η δεύτερη πρόταση αφορούσε παράλειψη να πραγµατοποιηθούν οι αναµενόµενες 

εξοικονοµήσεις που δεν προέκυψαν από την αµέλεια των Price Waterhouse, όπως 

αλλαγή στη νοµοθεσία ή παράλειψη να εκπληρωθεί το τεστ 80% εξαιτίας έλλειψης 

υποστήριξης από τους εργαζόµενους του Πανεπιστηµίου. 

 

 

                                                      

16 Arden W., Buxton L. JJ. (2003), “University of Keele v. Price Waterhouse – Court of Appeal” 
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Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Στην περίπτωση αυτή η ελεγκτική εταιρεία έχει ευθύνη προς τον πελάτη της, σύµφωνα µε 

τους βασικότερους νόµους µιας κοινωνίας περί εκτέλεσης συµβολαίων, και επωµίζεται την 

υποχρέωση προς τον πελάτη/επιχείρηση να εκτελέσει το συµφωνηθέν συµβόλαιο κατά τρόπο 

που αρµόζει προς την επαγγελµατική της ιδιότητα. Η ελεγκτική εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη 

για πρόκληση ζηµίας προς τον πελάτη και για αθέτηση συµφωνίας για αποζηµίωση. 

Η υπόθεση αυτή αφορά αποποίηση ευθύνης και περίπτωση ρήτρας αποκλεισµού στο 

συµφωνηθέν συµβόλαιο, που είναι η τελευταία προσφυγή της ελεγκτικής εταιρείας µετά από 

την αµέλεια που έδειξε απέναντι στον πελάτη της και µε την οποία επιδιώκει να απαλλαγεί 

από κάθε ευθύνη της προς αυτόν.  

Όπως αναφέρει και ο David Smyth (2004) σε σχετικό του άρθρο17, αν ο διάδικος που 

επιδιώκει να αποφύγει την ευθύνη καταφεύγει ακόµα και σε ρήτρα αποκλεισµού, πρέπει 

τουλάχιστον να βεβαιωθεί ότι αυτή αποκλείει πράγµατι κάθε ευθύνη από την πλευρά του. Η 

υπόθεση αυτή τονίζει πως ακόµη και µια άστοχη λέξη µπορεί να είναι το όργανο που 

καταστρέφει το όλο όφελος από την παροχή. Το δικαστήριο δεν χρειάστηκε καν να 

ασχοληθεί µε το εάν η ρήτρα αποκλεισµού ήταν λογική ή όχι. Ο τρόπος µε τον οποίο οι 

διατάξεις συντάχθηκαν στέρησε από την Price Waterhouse κάθε πιθανότητα ότι η ρήτρα 

εξαίρεσης θα έχει ευκαιρία να κερδίσει από την αρχή του δικαίου.  

Ένα άλλο σηµείο που αξίζει αναφοράς σε αυτήν την περίπτωση, είναι ότι αναδεικνύει 

τη δυσµένεια που το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει σε µια ελεγκτική εταιρεία που επιδιώκει να 

αποφύγει κάθε ευθύνη από την εργασία που ανέλαβε. Η υπόθεση αυτή πέρασε από τα χέρια 

τεσσάρων δικαστών, και όλοι βρέθηκαν υπέρ του Πανεπιστηµίου του Keele. 

 

4.1.2 Barings plc v Coopers & Lybrand  

 

Οι Deloitte & Touche (Singapore) ήταν οι ελεγκτές της Barings Futures (Singapore) Ltd 

(BFS) θυγατρικής της τράπεζας Barings. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Nick Leeson 

εµπορευόταν µη εξουσιοδοτηµένα παράγωγα στο Χρηµατιστήριο της Σιγκαπούρης και 

συσσώρευσε τεράστιες ζηµιές. Σε µια προσπάθεια να διορθώσει την κατάσταση προέβηκε σε 

                                                      

17 D. Smyth (2004), "Exclude me in: when is an exclusion clause not an exclusion clause?", The Hong Kong 

Accountant, pp.78 



  Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

  

     59 

 

  

µη εξουσιοδοτηµένα στοιχήµατα για την άνοδο της Ιαπωνικής χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο 

σεισµός στο Kobe προκάλεσε απότοµη πτώση της Ιαπωνικής χρηµατιστηριακής αγοράς και 

τελικά ο Leeson ανέβασε τις ζηµιές σε £791 εκ. και προκάλεσε την κατάρρευση ολόκληρης 

της τράπεζας.  

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Στην περίπτωση αυτή βαρύνει την ελεγκτική εταιρεία ευθύνη προς την ελεγχόµενη µονάδα, 

διότι ο υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής έδειξε αµέλεια ενώ όφειλε να παρακολουθεί την 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και να ενηµερώνει τον πελάτη για 

οποιαδήποτε απάτη. 

Στη δίκη για αµέλεια των ελεγκτών αποφασίστηκε ότι οι έλεγχοι των Deloitte & 

Touche (που συγχωνεύτηκαν εν τω µεταξύ µε τους Coopers & Lybrand) οι οποίοι 

διεξήχθηκαν το 1992 και 1993 ήταν αµελείς όσον αφορά δύο θέµατα18. 

Πρώτον, ο Leeson απέκρυψε τη ζηµιά στου λογαριασµούς της BFS το Σεπτέµβρη του 

1992 µε παραποίηση λογαριασµών (window dressing). Πίστωσε µια πληρωµή από θυγατρική 

της τράπεζας στο Λονδίνο ως παραληφθείσα στις 30 Σεπτεµβρίου του 1992, την τελευταία 

ηµέρα του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ενώ στην πραγµατικότητα παραλήφθηκε την 1η 

Οκτωβρίου 1992, την πρώτη ηµέρα του επόµενου οικονοµικού έτους. Ο δικαστής αποφάσισε 

ότι οι Deloitte & Touche θα έπρεπε να ανιχνεύσουν ότι η πληρωµή είχε γίνει σε λανθασµένη 

ηµέρα και ότι η πίστωση απέκρυβε σηµαντική ζηµιά στους λογαριασµούς της BFS. 

∆εύτερον, το 1993 ο ισολογισµός έδειχνε ότι η BFS κατέθεσε περισσότερο όριο στο 

χρηµατιστήριο από εκείνο που είχε λάβει από πελάτες, ενώ το υπόλοιπο έπρεπε να ήταν 

αντίστροφα. Αυτό ήταν ένδειξη µη εξουσιοδοτηµένης εµπορίας την οποία οι Deloitte & 

Touche έπρεπε να είχαν διερευνήσει. Όµως, ο δικαστής διαπίστωσε και συντρέχουσα αµέλεια 

της τράπεζας λόγω ελλιπούς εποπτείας επί του Leeson, της αδυναµίας των διευθυνόντων να 

αντιληφθούν τον τρόπο εµπορίας του και της παράλειψής τους να διερωτηθούν για τα 

υπερβολικά κέρδη που ανέφερε. Η πιο σηµαντική τους αµέλεια ήταν η από το 1994 

χρηµατοδότηση του Leeson η οποία δεν συµφιλιωνόταν µε τους λογαριασµούς των πελατών 

                                                      

18 Leggatt LJ, Swinton T. LJ, Mummery LJ, J. Gray (1997), "Barings plc and another v Coopers & Lybrand and 

others", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 5, pp. 165 - 168 
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και δεν υποστηριζόταν από πειστικές δικαιολογίες, και η παράλειψη να προσπαθήσουν 

σοβαρά να αντιληφθούν γιατί ήταν αναγκαία τόσο µεγάλη χρηµατοδότηση. 

Λόγω της συντρέχουσας αµέλειας ο δικαστής µείωσε τις αποζηµιώσεις που 

δικαιούταν η BFS από το Νοέµβριο του 1992 µέχρι τον Απρίλιο του 1994 κατά µία αναλογία 

που άρχιζε από 50% και χρονικά αυξανόταν σε 80%. Από το τέλος του 1994 η ευθύνη της 

BFS ήταν τόσο µεγάλη που θεωρήθηκε ότι ήταν η µοναδική αιτία της ζηµιάς που υπέστη. Οι 

Deloitte & Touche δεν είχαν οποιαδήποτε ευθύνη από το τέλος του 1994. 

 

4.1.3 Equitable Life Assurance Society v Ernst & Young 19 

 

Πριν το 1998 η ασφαλιστική επιχείρηση Equitable Life Assurance Society εξέδωσε µεγάλο 

αριθµό συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων µε κέρδη, που παρείχαν κατά τη λήξη τους ετήσια 

πρόσοδο. Τα ασφαλιστήρια περιείχαν επιλογή εγγυηµένης ετήσιας προσόδου η οποία 

επέτρεπε στον κάτοχο του ασφαλιστηρίου, αν το επιθυµούσε, να επιλέξει να λάβει ετήσια 

πρόσοδο µε εγγυηµένο ετήσιο συντελεστή (ΕΕΣ) παρά µε τον τρέχοντα συντελεστή 

προσόδων που επικρατούσε κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης. Οι διοικητικοί σύµβουλοι της 

Equitable Life είχαν τη διακριτική ευχέρεια να διανείµουν τα πλεονάσµατα υπό µορφή 

έκτακτου µερίσµατος µεταξύ των κατόχων των ασφαλιστηρίων. 

Αρχικά, η Equitable Life κατέβαλλε το ίδιο τελικό έκτακτο µέρισµα κατά τη λήξη σε 

όλους τους κατόχους ασφαλιστηρίων, ανεξάρτητα από την επιλογή που είχαν κάνει. Όµως, 

ύστερα από την πτώση του τρέχοντος συντελεστή προσόδων κάτω από τον ΕΕΣ, η Equitable 

Life αποφάσισε να καταβάλει σε εκείνους τους κατόχους ασφαλιστηρίων που είχαν επιλέξει 

τον ΕΕΣ λιγότερο τελικό έκτακτο µέρισµα από εκείνο που καταβλήθηκε σε όσους είχαν 

επιλέξει τις άλλες επιλογές. Εφάρµοσε δηλαδή διαφοροποιηµένη πολιτική έκτακτων 

µερισµάτων. Ύστερα από παράπονα από αριθµό κατόχων ασφαλιστηρίων µε ΕΕΣ, το θέµα 

της εγκυρότητας της διαφοροποιηµένης πολιτικής έκτακτων µερισµάτων έφθασε µέχρι το 

House of Lords που αποφάσισε ότι τα ασφαλιστήρια δεν ήταν έγκυρα. Το κόστος αυτής της 

απόφασης για την Equitable Life υπολογίστηκε σε: 

• £200 εκ. για να αποζηµιωθούν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που θα είχαν ασκήσει το 

δικαίωµα επιλογής αν δεν εφαρµοζόταν η διαφοροποιηµένη πολιτική έκτακτων 

µερισµάτων, 

                                                      

19 Glick I., Snowden R. (2001), “The equitable Life Assurance Society”, Financial Services Authority 
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• £200 εκ. για να αποζηµιωθούν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων µε ΕΕΣ για παραπλανητική 

πώληση (mis-selling), και 

• £1.3 δισεκατοµµύρια για να τιµήσουν το αποτέλεσµα των επιλογών στο µέλλον. 

 

Η Equitable Life καταχώρησε αγωγή εναντίον του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young, 

των πρώην ελεγκτών της. Ισχυρίστηκε ότι οι εναγόµενοι είχαν παραβιάσει το καθήκον 

επιµέλειας, περιλαµβανοµένου του καθήκοντος να αναφέρουν οποιαδήποτε ζητήµατα 

προκύπτουν στην πορεία ενός ελέγχου και του καθήκοντος να δώσουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα της κατάστασης των πελατών κατά το χρόνο του ισολογισµού και του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων για την περίοδο που τελείωνε εκείνη την ηµεροµηνία. Ο ισχυρισµός 

αφορούσε δύο είδη παραβάσεων: 

� Η πρώτη ήταν ότι, σε κάθε ένα από τα έτη 1977 – 1999, οι λογαριασµοί που 

προβλέπονται από το νόµο έπρεπε να συµπεριλαµβάνουν πολύ ουσιαστικά τεχνικά 

αποθέµατα σε σχέση µε τις επιλογές, πράγµα που δεν έγινε.  

� Η δεύτερη ισχυριζόµενη παράβαση ήταν ότι για κάθε ένα από τα έτη 1998 και 1999 οι 

λογαριασµοί έπρεπε να αποκαλύψουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και αβεβαιότητες σε 

σχέση µε τη δικαστική διαµάχη για τη διαφοροποιηµένη πολιτική έκτακτων 

µερισµάτων.  

 

Η ισχυριζόµενη ζηµιά ήταν τριπλή: (i) ζηµιά από την µη πώληση της επιχείρησης και 

του ενεργητικού, (ii) ζηµιά από την απώλεια ευκαιρίας τέτοιων πωλήσεων, και (iii) ζηµιά από 

τη διανοµή έκτατων µερισµάτων που δεν έπρεπε να διανεµηθούν. 

Οι εναγόµενοι Ernst & Young υπέβαλαν αίτηση απόρριψης της αγωγής ή 

εναλλακτικά συνοπτικής απόφασης. Ο δικαστής διέγραψε εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις για 

απολεσθείσες πωλήσεις και τις απαιτήσεις για απώλεια ευκαιρίας. Έδωσε στην Equitable Life 

την ευκαιρία να αναδιατυπώσει τις απαιτήσεις για διανοµή έκτακτων µερισµάτων και να τις 

προωθήσει σε περισσότερο περιοριστική βάση, µειώνοντας τη µέγιστη απαίτηση από £1.6 

δισεκατοµµύρια σε £500 εκ. Η Equitable Life καταχώρησε έφεση.  

Το Εφετείο ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση εξήγησε ότι σε µια υπόθεση σαν 

κι αυτή το δικαστήριο πρέπει να απαντήσει πέντε ερωτήσεις: 

(i) Υπάρχει καθήκον επιµέλειας που µπορεί να επιβληθεί διά νόµου; 

(ii) Αν υπάρχει τέτοιο καθήκον, ποια είναι η έκταση του καθήκοντος αυτού; 
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(iii) Ποια είναι η πιθανή βλάβη, ή το είδος της βλάβης, από την οποία το πρόσωπο προς 

το οποίο οφείλεται το καθήκον δικαιούται προστασία; 

(iv) Υπήρξε παράβαση του καθήκοντος αυτού; 

(v) Αν υπήρξε τέτοια παράβαση, η απώλεια για την οποία υποβάλλεται παράπονο είχε 

προκληθεί από αυτή την παράβαση, ή προκλήθηκε από άλλο συµβάν ή συµβάντα 

άσχετα µε την παράβαση; 

 

Το Εφετείο απάντησε τις πέντε ερωτήσεις ως εξής: 

 

(i) Αυτή είναι µια απαίτηση που προκύπτει από σύµβαση, και όπως όλους όσοι παρέχουν 

επαγγελµατικές υπηρεσίες έναντι αµοιβής, έτσι και οι Ernst & Young υπείχαν 

εξυπακουόµενο καθήκον επιµέλειας προς την Equitable Life αναφορικά µε τον τρόπο 

µε τον οποίο εκτελούσαν εκείνες τις υπηρεσίες. 

(ii)Από τις επιστολές ανάληψης έργου βγαίνει αβίαστα το συµπέρασµα ότι η έκταση των 

καθηκόντων επιµέλειας των Ernst & Young περιελάµβανε τα ακόλουθα: 

• να ετοιµάσουν έκθεση για τους λογαριασµούς που να ήταν χωρίς ουσιαστικά 

σφάλµατα, 

• να υποβάλουν αναφορά στην Equitable Life µόλις εύρισκαν ένα πραγµατικό 

ουσιαστικό σφάλµα, 

•  να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ισχνό περιθώριο φερεγγυότητας, την ένταση που 

προκαλείτο από µεγάλους όγκους εργασίας, και τον κίνδυνο κατάρρευσης της 

χρηµατιστηριακής αγοράς, 

• κατά την εκτίµηση του κινδύνου, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο επίπεδο των 

τεχνικών αποθεµάτων, 

•   να δώσουν διαβεβαίωση στην Equitable Life για τους σηµαντικούς τοµείς κινδύνου. 

    (iii) Όταν οι ελεγκτές αναλαµβάνουν επ’ αµοιβή να εκτελέσουν υπηρεσίες όπως αυτές και 

διαπιστώνεται ότι εκτελούν µε αµελή τρόπο αυτές τις υπηρεσίες, ο νόµος δεν απαιτεί 

από τον πελάτη να ζητήσει ειδική συµβουλή πριν να ανακτήσει αποζηµιώσεις για τις 

προβλεπτές απώλειες που υφίσταται µεταγενέστερα. Οι Ernst & Young απέτυχαν να 

εκτελέσουν το καθήκον επιµέλειας να αναφέρουν στην Equitable Life τα ουσιαστικά 

σφάλµατα στους λογαριασµούς της και οι διοικητικοί σύµβουλοι της Equitable Life 

δεν σκέφτηκαν ότι η Equitable Life χρειαζόταν να ζητήσει συµβουλή από τους Ernst 

& Young για το κατά πόσο θα συµβούλευαν πώληση. Όµως, αν γνώριζαν, θα 
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µπορούσε να προβληθεί το επιχείρηµα ότι οι συνέπειες, όχι µόνο για τη διανοµή 

έκτακτου µερίσµατος, αλλά επίσης και για τους παράγοντες που επηρέαζαν γενικά την 

κεφαλαιουχική βάση της Equitable Life, θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί µε τους 

ελεγκτές και να ληφθούν υπόψη σε έκταση και ως σύνολο. 

(iv)Θα πρέπει να υποτεθεί, παρόλο που αναµενόταν ότι θα αµφισβητηθεί σθεναρά στη 

δίκη, ότι οι Ernst & Young ενήργησαν κατά παράβαση των καθηκόντων τους. 

(v) Η πρώτη απαίτηση της Equitable Life, όπως έπρεπε να αναδιατυπωθεί, ήταν για την 

απώλεια της ευκαιρίας να επιτύχει κανονική πώληση. Το Εφετείο επέτρεψε την έφεση 

της Equitable Life σε σχέση µε τις απαιτήσεις για απολεσθείσα πώληση, νοουµένου 

ότι περιορίζονταν σε απαίτηση για αποζηµιώσεις για την απώλεια ευκαιρίας να 

επιτύχουν τέτοιες πωλήσεις. Τέλος, θεώρησε ότι ο πρωτόδικος δικαστής είχε δίκαιο 

να επιτρέψει να προχωρήσουν οι απαιτήσεις για διανοµή µερίσµατος. 

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Τα επίδικα θέµατα περιλάµβαναν το κατά πόσο προέκυπτε από την έκταση του καθήκοντος 

επιµέλειας των εναγοµένων Ernst & Young, όπως καθοριζόταν από τους όρους της σύµβασης 

ανάθεσης, ότι η Equitable Life δικαιούταν να προστατευτεί από τη λήψη ακατάλληλων 

αποφάσεων σε σχέση µε την εταιρική της διεύθυνση επειδή είχε στηριχθεί σε λογαριασµούς 

που προβλέπονται από το νόµο οι οποίοι περιείχαν ουσιαστικά λάθη. 

 Η ελεγκτική εταιρεία επιβαρύνεται µε ευθύνη προς την ελεγχόµενη µονάδα, εφόσον ο 

ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον 

έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του 

πιστοποιητικού ελέγχου. 
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4.1.4 Sasea Finance Ltd v KPMG 20 

 

Οι KPMG ήταν οι ελεγκτές της Sasea, µέλους ενός οµίλου εταιρειών που κατέρρευσε το 

1992. Από ποινική διερεύνηση είχε διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες του οµίλου ήταν κύκλωµα 

µαζικής απάτης, διαπραχθείσας από κάποιον Fiorini, ηγετική φυσιογνωµία του οµίλου. 

Μεταγενέστερα η Sasea καταχώρησε αγωγή για αµέλεια εναντίον των KPMG σε σχέση µε 

τον έλεγχο του 1989 που είχε υπογραφεί στις 19 Νοεµβρίου 1990. Στην έκθεση απαιτήσεών 

της η Sasea ισχυρίστηκε ότι οι KPMG έπρεπε να είχαν το νου τους στην πιθανότητα 

ανακάλυψης µαρτυρίας ατασθαλιών, ότι έπρεπε να είχε ανακαλύψει οτιδήποτε γνώριζε πολύ 

πριν το Σεπτέµβρη του 1990, ότι τέσσερις δόλιες συναλλαγές θα αποφεύγονταν αν το είχε 

κάνει και ότι συνεπακόλουθα η Sasea δεν θα πάθαινε τις ζηµιές που υπέστη λόγω αυτών των 

συναλλαγών. Στις δύο από αυτές τις συναλλαγές, προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι ο Fiorini στην 

πραγµατικότητα υπεξαίρεσε χρήµατα από τη Sasea. Και οι δύο κλοπές κατ’ ισχυρισµό 

έλαβαν χώρα µεταξύ του τέλους του Οκτωβρίου και της 13ης Νοεµβρίου 1990. Στις 

εναποµένουσες συναλλαγές, προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι ο Fiorini είχε διοχετεύσει σε άλλες 

εταιρείες του οµίλου το προϊόν πωλήσεων µετοχών που ανήκαν στη Sasea. Από αυτές τις 

συναλλαγές, η πρώτη έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεµβρίου 1990 και η δεύτερη κατά το τέλος του 

Ιανουαρίου του 1991.  

Οι KPMG υπέβαλαν αίτηση να απορριφθούν αυτές οι τέσσερις απαιτήσεις, 

ισχυριζόµενοι ότι δεν είχαν καθήκον να καταγγείλουν την υπόθεση πριν το µέσο του 

Νοεµβρίου του 1990, και ότι, εν πάση περιπτώσει, µια προειδοποίηση προς τη Sasea πριν από 

αυτό το χρονικό σηµείο δεν θα είχε οποιοδήποτε αποτέλεσµα ενόψει της ηγετικής θέσης του 

Fiorini. Ο δικαστής αρνήθηκε να απορρίψει τις απαιτήσεις για απώλεια που αφορούσαν τις 

ισχυριζόµενες κλοπές, αλλά επέτρεψε την αίτηση σε σχέση µε τις άλλες συναλλαγές, 

κρίνοντας ότι ήταν κανονικές συναλλαγές και ότι συνεπακόλουθα οι απώλειες προέκυψαν 

στην συνήθη πορεία της επιχείρησης. Η Sasea έκανε έφεση την πρωτόδικη απόφαση και οι 

KPMG καταχώρησαν αντέφεση. 

                                                      

20 M. B. Hemraj, (2001) "Guarding the Company against Dishonest Employees", Journal of Financial Crime, 

Vol. 9, pp. 90 - 95 
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Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Η ελεγκτική εταιρεία έχει νοµική ευθύνη στην υπόθεση αυτή, διότι ήταν αναγκασµένη να 

υποβάλλει υπόδειξη στο ∆.Σ. σχετικά µε τις παράνοµες συναλλαγές και προς την ελεγχόµενη 

εταιρία εφόσον έδειξε αµέλεια κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και δεν αποκάλυψε την απάτη 

του Fiorini. 

Tο Εφετείο αποφάσισε ότι όπου οι ελεγκτές της εταιρείας ανακαλύπτουν πως ένας 

ανώτερος υπάλληλος εξαπατούσε την εταιρεία σε µαζική κλίµακα, και πως ο υπάλληλος είναι 

σε θέση να συνεχίσει να το κάνει, οι ελεγκτές κανονικά έχουν καθήκον να αναφέρουν την 

πληροφορία αµέσως στη διεύθυνση, όχι απλώς όταν υποβάλλουν την έκθεσή τους. Επιπλέον, 

αν οι ελεγκτές υποψιάζονται ότι η διεύθυνση µπορεί να εµπλέκεται, ή να ανέχεται απάτη ή 

άλλες ατασθαλίες, το καθήκον αναφοράς υπερισχύει του καθήκοντος εµπιστευτικότητας, και 

οι ελεγκτές θα πρέπει να το αναφέρουν κατευθείαν σε τρίτο µέρος χωρίς την γνώση ή 

συγκατάθεση της διεύθυνσης. Τα θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν 

την έκταση κατά την οποία η απάτη ή άλλη ατασθαλία είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα 

σε ουσιαστικό κέρδος ή απώλεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή είναι πιθανόν να επηρεάσει 

µεγάλο αριθµό προσώπων, και την έκταση κατά την οποία η µη αποκάλυψη θα επιτρέψει να 

επαναληφθεί στο µέλλον η απάτη ή άλλη ατασθαλία. 

Στην παρούσα περίπτωση υποστηριζόταν επαρκώς η υπόθεση ότι οι απώλειες που 

δηµιουργήθηκαν ύστερα από την 28η Σεπτεµβρίου 1990 θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί 

αν οι KPMG έπαιρναν κάποιου είδους µέτρα. Επιπλέον, ήταν αδύνατον να λεχθεί ότι η Sasea 

δεν είχε υποστηρίξιµη υπόθεση. Επιπλέον, δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ 

των τεσσάρων συναλλαγών όπως παρουσιάστηκαν. Κάθε µια ήταν το είδος συναλλαγής για 

τον κίνδυνο της οποίας οι KPMG είχαν καθήκον να προειδοποιήσουν. Η έφεση της Sasea 

έγινε αποδεκτή και η αντέφεση των KPMG απορρίφθηκε. 

 

4.1.5 Ultramares v Touche & Co 

 

Στην υπόθεση Ultramares κατά Touche & Co, το 1931,  ο εναγόµενος ορκωτός λογιστής 

συνέταξε έκθεση στην οποία εξέφρασε ανεπιφύλακτη γνώµη για τον ισολογισµό µιας 

εταιρείας που εισήγε και πουλούσε ελαστικό κόµµι (καουτσούκ). Ο ενάγων, ένας τραπεζικός 

πράκτορας, εµπιστεύτηκε τη γνώµη του ορκωτού λογιστή και χορήγησε δάνεια προς την 
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εισαγωγική εταιρεία. Λίγο αργότερα η εταιρεία αυτή πτώχευσε. Ο τραπεζικός ενήγαγε τον 

ορκωτό λογιστή για αµέλεια, και αργότερα προστέθηκε και η κατηγορία της απάτης. 

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Η υπόθεση αυτή είναι η πιο γνωστή περίπτωση ελέγχου για ευθύνη προς τρίτου. Ο ορκωτός 

ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση του 

πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια του ελεγκτή, και 

αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. 

 Το αποτέλεσµα βέβαια της υπόθεσης αυτής είναι ότι, όταν υπάρχει βαριά αµέλεια, το 

επιχείρηµα πως ο τρίτος δεν λάβαινε µέρος στο συµβόλαιο είναι ανίσχυρο. Κατά συνέπεια ο 

ενάγων µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση από τους ελεγκτές.  

 

4.1.6 Caparo v Dickman  

 

Στην περίφηµη υπόθεση Caparo κατά Dickman, τα γεγονότα αφορούσαν την εταιρεία 

Fidelity plc που ήταν στόχος εξαγοράς από την Caparo. Το Μάρτιο του 1984, η Fidelity 

εξέδωσε προειδοποίηση κέρδους η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της τιµής της 

µετοχής στο µισό. Το Μάιο του 1984, οι διοικητικοί σύµβουλοι της Fidelity προέβηκαν σε 

προκαταρκτική ανακοίνωση που επιβεβαίωνε την κακή της κατάσταση και η τιµή της 

µετοχής µειώθηκε ακόµη πιο πολύ. Σε αυτό το σηµείο η Caparo άρχισε να αγοράζει µεγάλο 

αριθµό µετοχών της Fidelity. Τον Ιούνιο του 1984, οι ετήσιοι λογαριασµοί της Fidelity που 

έγιναν µε την βοήθεια του λογιστή Dickman των Touche Ross παραδόθηκαν στους µετόχους, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Caparo που κατείχε 29.9% του µετοχικού κεφαλαίου.  

Η Caparo σύµφωνα µε τους κανονισµούς υπέβαλε γενική προσφορά και για τις 

υπόλοιπες µετοχές. Αλλά, όταν απέκτησε τον έλεγχο της Fidelity, ανακάλυψε ότι η 

οικονοµική της κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη που είχαν αποκαλύψει οι 

διοικητικοί σύµβουλοι ή οι ελεγκτές. Οι λογαριασµοί έδειχναν κέρδος πριν τη φορολογία 

£1.2 εκ. ενώ στην πραγµατικότητα υπήρχε ζηµία £400,000. Η Caparo καταχώρησε αγωγή 

εναντίον του Dickman για αµέλεια κατά την ετοιµασία των λογαριασµών και επιδίωξε να 

ανακτήσει τις ζηµιές της που ήταν η διαφορά µεταξύ της αξίας που πραγµατικά είχε η 

εταιρεία και της αξίας που θα είχε αν ήταν ακριβείς οι λογαριασµοί. 
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Το δικαστήριο της Βουλής των Λόρδων ανέτρεψε την απόφαση του Αγγλικού 

Εφετείου (Cort of Appeal) και αποφάνθηκε πως οι ελεγκτές µιας εισηγµένης εταιρείας δεν 

είχαν καµία υποχρέωση αποζηµίωσης στους υποψήφιους αγοραστές µιας εταιρείας για τους 

ανακριβείς λογαριασµούς της εταιρείας αυτής. Οι ενάγοντες υποστήριξαν πως εξαγόρασαν 

τελικά την εταιρεία µε σηµαντική ζηµία, βασιζόµενοι στις ελεγµένες αλλά ανακριβείς 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Το δικαστήριο αποφάσισε πως µιας και δεν υπήρχε 

καµία συµβατική σχέση µεταξύ των υποψήφιων αγοραστών και των ελεγκτών, ούτε είχαν οι 

πρώτοι παράσχει οποιαδήποτε αµοιβή στους εναγόµενους ελεγκτές, δεν µπορούσαν οι 

ενάγοντες να θεµελιώσουν αξίωση αποζηµίωσης για αδικοπραξία.  

Η βάση της περιοριστικής αυτής απόφασης του Αγγλικού Ανώτατου ∆ικαστηρίου 

αποτελούσε ο συλλογισµός πως το συνολικό επίπεδο της αστικής ευθύνης των ελεγκτών δεν 

πρέπει να αυξηθεί ούτως ώστε να µην επιβαρυνθεί αυτή η κατηγορία επαγγελµατιών 

συµβούλων, η οποία γενικά θεωρείται ως ένας επαγγελµατικός κλάδος µε «βαθιές τσέπες». 

Το δικαστήριο θεώρησε πως αποδοχή αδικοπρακτικής ευθύνης των ελεγκτών βασισµένη σε 

αµέλεια – η οποία θα ήταν πολύ εύκολο να θεµελιωθεί από ευθύνη για αστική απάτη – θα 

άνοιγε τα «φράγµατα των δικαστικών διεκδικήσεων» επιβαρύνοντας δυσανάλογα την 

άσκηση των επαγγελµατικών τους λειτουργιών. 

Ο δικαστής Λόρδος Oliver εξήγησε ότι ο σκοπός της διεξαγωγής του υποχρεωτικού 

ελέγχου από τον ελεγκτή είναι21: 

«.. πρώτο, να προστατεύσει την ίδια την εταιρεία από τις συνέπειες σφαλµάτων που 

δεν έχουν ανιχνευτεί ή, πιθανώς, παραβάσεων … και, δεύτερο, να παράσχει στους µετόχους 

αξιόπιστες πληροφορίες µε σκοπό να τους επιτρέψει τότε να εξετάσουν λεπτοµερώς το 

χειρισµό των υποθέσεων της εταιρείας και να ασκήσουν τις συλλογικές τους εξουσίες για να 

ανταµείψουν ή ελέγξουν ή αποµακρύνουν εκείνους στους οποίους εκείνος ο χειρισµός έχει 

ανατεθεί.» 

                                                      

21 M. Davies (1991), “The Liability of Auditors to Third Parties in Negligence”, Vol.14, pp. 174-175 
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Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Μια από τις κορυφαίες υποθέσεις του αγγλικού δικαίου, που αφορά την αστική ευθύνη για 

αµέλεια των ελεγκτών, και συγκεκριµένα στον τοµέα της αδικοπρακτικής ευθύνης για 

οικονοµική ζηµία από ανακριβείς δηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από αµέλεια 

Η απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή καθόρισε την ευθύνη των ελεγκτών 

σε τρεις τοµείς: 

1. Οι ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν δεξιότητα και επιµέλεια κατά τη διεξαγωγή του 

ελέγχου και η παράλειψη να ενεργήσουν τοιουτοτρόπως µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 

ευθύνη τους για απώλειες που υφίσταται η ελεγχόµενη εταιρεία, τόσο για παράβαση 

σύµβασης όσο και για διάπραξη αστικού αδικήµατος. 

2. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ελεγκτές έχουν καθήκον επιµέλειας προς τους υφιστάµενους 

µετόχους όταν ετοιµάζουν ελεγµένους λογαριασµούς. Το εταιρικό δίκαιο επιβάλλει τους 

υποχρεωτικούς ελέγχους δηµόσιων εταιρειών και τη σύνταξη της έκθεσης των ελεγκτών για 

να δοθεί η δυνατότητα στους µετόχους να έχουν σωστή πληροφόρηση και να ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους κατά τη γενική συνέλευση. Υπό αυτή την έννοια το συµφέρον των µετόχων 

δεν διακρίνεται από εκείνο της εταιρείας. Όµως, οι λογαριασµοί δεν αποσκοπούν στο να 

παρέχουν πληροφορίες είτε σε υφιστάµενους µετόχους είτε σε δυνητικούς µετόχους για να 

παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις. Στην παρούσα υπόθεση οι ελεγκτές δεν είχαν καθήκον 

προς την Caparo ως υφιστάµενο ή δυνητικό µέτοχο λόγω των ανακριβών δηλώσεων στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Fidelity. 

3. Οι ελεγκτές έχουν καθήκον επιµέλειας προς τρίτα µέρη, π.χ. προς τις τράπεζες που 

δανείζουν την ελεγχόµενη εταιρεία, τα οποία µπορεί να βασιστούν στους ελεγµένους 

λογαριασµούς, νοουµένου ότι: 

• υπάρχει η δυνατότητα εύλογης πρόβλεψης πως θα επέλθει η ζηµιά, 

• θεµελιώνεται εγγύτητα στις σχέσεις µεταξύ ελεγκτή και τρίτων µερών, και 

• είναι δίκαιο, ορθό και εύλογο να επιβληθεί το συγκεκριµένο καθήκον επιµέλειας στους 

ελεγκτές. 
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4.2 Παγκόσµια Ελεγκτικά Σκάνδαλα 

 

4.2.1 Enron 

 

Το Σκάνδαλο της Enron είναι οικονοµικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 και αφορούσε 

την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική Arthur Andersen. Έπειτα από µια σειρά 

αποκαλύψεων που αφορούσαν αµφιλεγόµενες λογιστικές πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά 

τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το Νοέµβριο του 2001. 

Μια απόπειρα διάσωσης λευκού ιππότη από µία παρόµοια αλλά µικρότερη ενεργειακή 

εταιρεία, την Dynegy δεν κατέστη βιώσιµη. Η Enron κήρυξε πτώχευση στις 2 ∆εκεµβρίου 

του 2001. 

Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι µετοχές της Enron σηµείωσαν κατακόρυφη 

πτώση από τα $90.00 ανά µετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά µετοχή. Κι ενώ η εταιρεία 

συγκαταλεγόταν µεταξύ των καλύτερων εταιρειών σχετικά µε την αξιοπιστία της στο 

χρηµατιστήριο, αυτή η απρόσµενη εξέλιξη είχε µεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της 

Enron σηµειώθηκε µετά από την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν 

αποτέλεσµα συµφωνιών µε οντότητες ειδικού σκοπού, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που 

ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρείας να 

µην εµφανιστούν στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Αργότερα, έγιναν επίσηµες έρευνες, µε επικεφαλείς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και το Κογκρέσο. Τα 

ακριβή αίτια και οι λεπτοµέρειες της καταστροφής δεν έγιναν γνωστά για αρκετό καιρό.22 

Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthur Andersen, η οποία 

αποτελούσε µέχρι εκείνη την περίοδο µία εκ των πέντε κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών. 

Ιδιαίτερα ζηµιωµένα βγήκαν τα µέλη ποικίλων οµάδων ενδιαφεροµένων, όπως µέτοχοι, 

κράτος, πιστωτές, εργαζόµενοι κ.α. 

Το Μάρτιο του 2002, καταδικάστηκε για παρακώλυση δικαιοσύνης. Το δικαστήριο 

υποστήριξε ότι η Andersen κατέστρεψε έγγραφα που αφορούσαν την Enron όσο η τελευταία 

τελούσε υπό έρευνα από κρατικούς φορείς (SEC). Μέχρι το τέλος του 2002, είχε διακόψει τις 

εργασίες της και το µόνο που είχε αποµείνει ήταν οι χιλιάδες απολυµένοι υπάλληλοι, 

σύµβουλοι και προσωπικό υποστήριξης. Η Andersen είχε γίνει το σύµβολο του 

                                                      

22 C. W. Thomas (2002), “The Rise and Fall of Enron”, Journal of Accountancy 
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αντιδεοντολογικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούσαν οι ελεγκτικές εταιρείες σε βάρος 

του επενδυτικού κοινού. Στο τέλος της δικαστικής διαµάχης, το Ανώτατο ∆ικαστήριο 

απεφάνθη ότι δεν υπήρξαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία – ότι δηλαδή η καταστροφή των 

εγγράφων ήταν σκόπιµη και είχε στόχο την παρακώλυση της έρευνας – για την ενοχή της 

Andersen, κι έτσι της επιβλήθηκε µόνο ένα πρόστιµο $500.000. Η απόφαση βέβαια του 

δικαστηρίου ήρθε πολύ αργά, το 2005, όταν η εταιρεία πλέον από 28.000 εργαζόµενους, 

µετρούσε µόνο 200. 

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Η ελεγκτική εταιρεία έχει νοµική ευθύνη αλλά και ευθύνη έναντι τρίτων για συνεργεία σε 

απάτη και για ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Η ίδια η εταιρεία που 

υποτίθεται ότι έλεγχε τις οικονοµικές καταστάσεις της Enron, παράλληλα την συµβούλευε 

πως θα φανεί περισσότερο ελκυστική στους επενδυτές, µε όχι και τόσο θεµιτά µέσα. 

Η Arthur Andersen, κατηγορήθηκε για εφαρµογή χαλαρών προτύπων ελέγχου 

εξαιτίας της σύγκρουσης ενδιαφέροντος που προερχόταν από τις αµοιβές που δέχονταν για 

την πραγµατοποίηση των ελέγχων αυτών. 

Το σκάνδαλο της εταιρείας Enron παρέσυρε και την Arthur Andersen, η οποία 

κατέρρευσε, και προκάλεσε µεγάλες αλλαγές στον κλάδο των ελεγκτικών εταιρειών. Η 

Arthur Andersen ήταν µία από τις πέντε µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες στον κόσµο. 

Κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη καθήκοντος και για απάτη. Επίσης, το οµοσπονδιακό 

δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες εναντίον της λογιστικής εταιρείας για παρεµπόδιση του 

έργου της δικαιοσύνης, διότι είχε διατάξει την καταστροφή χιλιάδων εγγράφων που 

σχετίζονταν µε τον οικονοµικό έλεγχο του ενεργειακού κολοσσού, ρίχνοντας στο σκοτάδι τις 

έρευνες για τη µεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία της χώρας. 

Η καταδίκη της ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen, στις 14 Μαρτίου 2002, για 

παρεµπόδιση της δικαιοσύνης, ήταν το πρώτο σηµάδι ότι οι οµοσπονδιακές αρχές των 

Ηνωµένων Πολιτειών έχουν βάλει στόχο την αναµόρφωση των εταιρειών αυτών. Με άλλα 

λόγια, µετά την περίπτωση της Enron, το µήνυµα που εστάλη σε όλους όσους εµπλέκονται 

στον κλάδο των εταιρειών λογιστικής ήταν σαφές: Τυχόν χαλαρότητα δεν δικαιολογείται και 

το βάρος πέφτει σε εκείνους που πραγµατικά µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο χώρο, 

δηλαδή στους ίδιους τους λογιστές. 
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4.2.2 WorldCom  

 

Το δεύτερο µεγαλύτερο οικονοµικό σκάνδαλο γίνεται από την αµερικανική εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών λίγους µήνες µετά τη «βόµβα» της Enron, και κλονίζει τον θεµέλιο λίθο του 

αµερικανικού, και όχι µόνον, καπιταλιστικού συστήµατος, δηλαδή την έννοια της 

«εµπιστοσύνης». Το καπιταλιστικό σύστηµα και κατ’ επέκταση η επενδυτική δραστηριότητα 

στηρίζεται στην εµπιστοσύνη, που προϋποθέτει τη διαφάνεια, τη διαφύλαξη του κύρους των 

επιχειρήσεων και των στελεχών και την ακεραιότητα των ελεγκτικών µηχανισµών. 

Το 2002, στη Νέα Υόρκη, η αποκάλυψη της λογιστικής απάτης από τον οικονοµικό 

διευθυντή της WorldCom, θα µπορούσε, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, να στιγµατίσει 

τη λεγόµενη Νέα Οικονοµία ως µία εποχή γρήγορου χρήµατος, λογιστικών «τρικ» και 

διευθυντικών στελεχών εκτός ελέγχου. 

Η απόκρυψη λειτουργικών δαπανών ύψους 3,9 δισ. δολαρίων από τα αποτελέσµατα 

ενός κολοσσού και η καταγραφή τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα των τελευταίων πέντε 

τριµήνων της ως κεφαλαιουχικές δαπάνες, έδωσαν ώθηση στη ρευστότητα και στα περιθώρια 

της WorldCom.  Ουσιαστικά η εταιρεία φέρεται να κατέγραφε στα αποτελέσµατά της 

µεγάλες δαπάνες ως επενδύσεις, µε αποτέλεσµα την µεγάλη αλλοίωση της εικόνας των 

µεγεθών της. 

Τους λογιστικούς ελέγχους διενεργούσε η γνωστή από το σκάνδαλο της 

Enron, εταιρεία λογιστών Arthur Andersen. Ούτε αυτή τη φορά οι ελεγκτές της πέτυχαν να 

εντοπίσουν τις παρατυπίες της WorldCom. H Arthur Andersen εξέδωσε την εποµένη 

ανακοίνωση, αναφέροντας ότι ο οικονοµικός διευθυντής της WorldCom δεν είχε ενηµερώσει 

τα στελέχη της σχετικώς µε τις «λογιστικές πρακτικές» που ακολουθούσε. Μετά την 

εµφάνιση του σκανδάλου, χρέη ορκωτών λογιστών ανέλαβε για τη WorldCom η εταιρεία 

KPMG και όπως ανακοίνωσε, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ζήτησε από την τελευταία να 

διενεργήσει συνολικούς ελέγχους των ισολογισµών της του 2001 και 2002. 

 Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για το σύνολο του 2001 και  

130 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίµηνο του 2002. Ωστόσο, χωρίς τις λογιστικές µεταφορές 

θα ανακοίνωνε καθαρές ζηµίες στο 2001 και στο πρώτο τρίµηνο του 2002. 
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Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Τις ψεύτικες λογιστικές εγγραφές της WorldCom ανακάλυψε η αντιπρόεδρος του 

τµήµατος εσωτερικού ελέγχου κα Cooper µε τον συνεργάτη της κο Morse23. Ελέγχοντας, 

κρυφά από τους ανώτερους τους, εκατοντάδες χιλιάδες λογιστικές εγγραφές, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά βιβλία µε βάση λανθασµένες λογιστικές 

µεθόδους, που απλά τη βοηθούσαν να κρύψει τις ζηµίες. 

Η Arthur Andersen, ο εξωτερικός ελεγκτής της WorldCom, αρνήθηκε να απαντήσει 

σε µερικές από τις ερωτήσεις κα Cooper και της είπε ότι η εταιρεία είχε εγκρίνει κάποιες από 

τις µεθόδους λογιστικής που ερωτήθηκαν. Ο κ. Sullivan, στη συνέχεια, CFO της εταιρείας, 

ζήτησε από την κα Cooper να καθυστερήσει την έρευνα της µέχρι το επόµενο τρίµηνο.  

Η πρώτη επιβεβαίωση της κα Cooper ότι κάτι δεν πήγαινε καλά µε την WorldCom 

ήρθε στο Μάρτιο του 2002, όταν ο John Stupka, επικεφαλής της ασύρµατης στις επιχειρήσεις 

της WorldCom, ήταν θυµωµένος γιατί ήταν έτοιµος να χάσει 400 εκατοµµύρια δολάρια που 

είχε σαν αποθεµατικό κατά το τρίτο τρίµηνο του 2001. Το σχέδιό του ήταν να 

χρησιµοποιήσει τα χρήµατα για να αναπληρώσει τις ελλείψεις εάν οι πελάτες δεν πλήρωναν 

τους λογαριασµούς τους. Ωστόσο, ο κ. Sullivan αποφάσισε αντ 'αυτού να πάρει τα $400 

εκατοµµύρια από τον τοµέα του κ. Stupka και να τα χρησιµοποιήσει για την ενίσχυση των 

κερδών της WorldCom. Ο κ. Stupka ήταν δυσαρεστηµένος γιατί χωρίς τα χρήµατα, η µονάδα 

του θα έπρεπε πιθανότατα να αναφέρει µια µεγάλη απώλεια στο επόµενο τρίµηνο. 

Η οµάδα του κ. Stupka είχε ήδη παραπονεθεί σε δύο ελεγκτές της Arthur Andersen, τους 

Melvin Dick και Kenny Avery, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του κ. Sullivan. 

Η κα Cooper αποφάσισε να θέσει το ζήτηµα και πάλι στην ελεγκτική εταιρεία. Αλλά 

όταν κάλεσε την εταιρεία, ο κ. Avery κατέστησε σαφές ότι δεχόταν εντολές µόνο από τον κ. 

Sullivan. Αργότερα στις ανακρίσεις, ο Patrick Dorton, ένας εκπρόσωπος της Arthur 

Andersen, είπε η εταιρεία του πίστευε ότι τα $400 εκατοµµύρια αποθεµατικό δεν ήταν 

απαραίτητα στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Στη περίπτωση αυτή που δεν έγινε εφαρµογή των νόµων περί κάλυψης απάτης, 

συνέργειας σε απάτη, αµέλειας ή αδιαφορίας του ορκωτού, η ελεγκτική εταιρεία έχει νοµική 

                                                      

23 Pulliam S., Solomon D. (2002), "Uncooking the Books—How Three  Unlikely Sleuths Discovered Fraud at 

WorldCom", Wall Street Journal 

 



  Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

  

     73 

 

  

ευθύνη για τα πιστοποιητικά ελέγχου που εξέδωσε, ευθύνη έναντι των τρίτων αλλά και προς 

το κοινωνικό σύνολο. 

 

4.2.3 Global Crossing 

 

Η Global Crossing (µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet) ιδρύθηκε 

το 1997. Στα τέλη της προηγούµενης δεκαετίας και στη νέα χιλιετία ξεκίνησε να συµµετέχει 

σε ανταλλαγές µε διάφορες εταιρείες και σε ανταλλαγές IRU (αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα 

χρήσης) µε τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. 

 Σύµφωνα µε τον Frank Partnoy24, σε µια συµφωνία ανταλλαγής IRU, δύο εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών συµφώνησαν να ανταλλάξουν τα δικαιώµατα για τη χρήση εύρους ζώνης 

των δικτύων οπτικών ινών τους σε διάφορα µέρη. Οι κανόνες λογιστικής αναµφισβήτητα 

οδήγησαν τις εταιρείες να αντιµετωπίσουν τα δύο σκέλη της συναλλαγής µε διαφορετικό 

τρόπο: το πρώτο σκέλος ως έσοδα ενώ το δεύτερο σκέλος ως έξοδα. Η Global Crossing και 

άλλα εταιρείες χρησιµοποιούσαν ένα τµήµα του ∆ελτίου για να δικαιολογήσουν τα έσοδα, 

ενώ µε τη χρήση του άλλου τµήµατος του δελτίου για να δικαιολογήσουν τα έξοδα. Έτσι ένας 

µεγάλος αριθµός αυτών των ανταλλαγών έγινε για να επιτευχθούν τα έσοδα του τριµήνου και 

ο στόχος τους για κέρδη, ενώ δεν είχαν κανένα επιχειρηµατικό λόγο. 

 Οι χειριστές των οικονοµικών καταστάσεων ήταν οι λογιστές της Global Crossing και 

οι εξωτερικοί λογιστές της ελεγκτικής Arthur Andersen, η οποία τους εισήγαγε σε αυτήν την 

τεχνική µε τις ανταλλαγές SWAPS. Ο Roy Olofson, αντιπρόεδρος των χρηµατοοικονοµικών, 

δεν ενέκρινε την τεχνική αυτή που πρότεινε η ελεγκτική και υποστήριζε ότι και τα δύο σκέλη 

θα πρέπει να αντιµετωπίζονται «ισότιµα». 

 Ωστόσο, η στάση αυτή δεν θα επέτρεπε την Global Crossing να αυξήσει τα έσοδά της. 

Έτσι, το Μάιο του 2000, η εταιρεία προσλαµβάνει τον Joseph P. Perrone, πρώην εργοδότη 

της Arthur Andersen o οποίος είχε ελέγξει την Global Crossing και στον οποίο δόθηκε ένα 

«τεράστιο εγγυηµένο µπόνους και 500.000 µετοχές αξίας εκατοµµυρίων δολαρίων» για να 

εργαστεί στην Global Crossing. Το 2000, ενώ ήταν ο Perrone στην Global Crossing, 

πλήρωσαν την Arthur Andersen «2,3 εκατοµµύρια δολάρια για αµοιβή ελεγκτικών 

                                                      

24 R. Duska (2005), “The Good Auditor – Skeptic or Wealth Accumulator? Ethical Lessons Learned from the 

Arthur Andersen Debacle”, Journal of Business Ethics, pp. 17-29 
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υπηρεσιών και 12 εκατοµµύρια δολάρια για αµοιβή µη ελεγκτικών υπηρεσιών». Τον Μάρτιο 

του 2001, ενώ ο Olofson βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και ο Perrone και ήταν υπεύθυνος, 

τα στελέχη πρότειναν να χρησιµοποιήσουν IRU swaps για να εξασφαλίσουν έσοδα στο 

πρώτο τρίµηνο και τα κέρδη να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αναλυτών της.  

 Τελικά, ένα τέτοιο «σπίτι από τραπουλόχαρτα» ήταν καταδικασµένο να καταρρεύσει 

τη στιγµή που δεν υπήρχαν πραγµατικά κέρδη. Μόλις τρεις µήνες µετά το σκάνδαλο της 

Enron,  η Global Crossing δήλωσε πτώχευση, ύστερα από όλη την παραπλάνηση αναφορικά 

µε τα έσοδά της. Ακόµη, και ο πρόεδρός της φαίνεται να πούλησε µετοχές αξίας $734 εκατ. 

ακριβώς πριν η αξία της µετοχής πέσει κατακόρυφα. 

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Στην περίπτωση της Arthur Andersen γίνεται ξεκάθαρο ότι τα πρότυπα και οι αρχές 

δεοντολογίας δεν τηρήθηκαν όπως έπρεπε. 

Οι ορκωτοί λογιστές υπόκεινται στην εφαρµογή σχετικών νόµων και έχουν νοµική 

ευθύνη για τους ελέγχους και τις αναφορές – εκθέσεις ή πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδουν. 

Οι ελεγκτές της Andersen είχαν υποπέσει σε αστικό αδίκηµα αφού πρότειναν λογιστικές 

εγγραφές που δεν συµφωνούσαν µε το νόµιµο λογιστικό σύστηµα και ο λογαριασµός 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως έδειχνε κέρδη που στην πραγµατικότητα δεν υπήρχαν. 

Ταυτόχρονα είχαν υποπέσει και σε ποινικό αδίκηµα, εφόσον αποδέχθηκαν ως σωστό 

ισολογισµό που δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και προέβησαν σε 

κάλυψη απάτης. 

Επίσης, η ελεγκτική εταιρεία βαρύνεται και από την ευθύνη έναντι τρίτων και 

ευθύνεται συγκεκριµένα για κάθε ζηµία που προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού 

ελέγχου. 

Τέλος, στην περίπτωση της Global Crossing, δεν τηρήθηκαν οι αρχές δεοντολογίας. 

Συγκεκριµένα η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, η αντικειµενικότητα και ακεραιότητα 

του, η λήψη αµοιβής πέραν της επαγγελµατικής και η αποφυγή οποιαδήποτε οικονοµικής 

ανάµειξης µε την ελεγχόµενη επιχείρηση. Επίσης, δεν τηρήθηκε η αρχή σύµφωνα µε την 

οποία δεν θα πρέπει ο ελεγκτής να έχει καµία σχέση εργασίας µε την ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα από το παρελθόν. 
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4.2.4 Royal Ahold 

 

Το 2005 η ολλανδική αλυσίδα λιανικών πωλήσεων Royal Ahold, µία από τις µεγαλύτερες 

στον κόσµο, παραδέχτηκε ότι είχε προχωρήσει την τελευταία διετία σε λογιστικές 

«παρατυπίες», οι οποίες «φούσκωσαν» τα κέρδη της κατά 500 εκατ. δολάρια τουλάχιστον.  

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της ετήσιας χρήσης που τελείωσε στις 29 

∆εκεµβρίου 2002 ήταν αξιοσηµείωτα χαµηλότερα απ' ότι είχε προβλέψει, λόγω των 

λανθασµένων υπολογισµών της κερδοφορίας κυρίως της αµερικανικής θυγατρικής 

Foodservice. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν ο 

διευθύνων σύµβουλος και ο οικονοµικός διευθυντής της εταιρείας. 

Η ολλανδική εταιρεία, σε ηλεκτρονικό µήνυµά της, ανέφερε ότι ερευνά τις λογιστικές 

«παρατυπίες» στην αµερικανική θυγατρική της και τη νοµιµότητα των συναλλαγών στη 

µονάδα της στην Αργεντινή, Disco. Τα λειτουργικά κέρδη για το 2001 και το 2002 ίσως 

έχουν παραποιηθεί κατά 500 εκατ. δολάρια τουλάχιστον, σύµφωνα µε την εταιρεία.  

Το σκάνδαλο της Ahold ήταν ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα που έγιναν στην 

Ευρώπη µετά από τα οποία τα ασφάλιστρα των ελεγκτών αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλες τις 

χώρες. 

 

4.2.5 Parmalat 

 

Το σκάνδαλο Parmalat αποτελεί το µεγαλύτερο οικονοµικό σκάνδαλο στην Ευρώπη από το 

1945 και έπειτα, και θυµίζει το εφιαλτικό σκάνδαλο της Enron που έπληξε τη Wall Street το 

2001. 

 Η Parmalat ιδρύθηκε την δεκαετία του 1960 στην Πάρµα της Ιταλίας και σύντοµα 

έγινε παράδειγµα επιτυχίας, χάρη στην ευφυΐα του ιδρυτή της Καλλίστο Τάντσι αλλά και στις 

επιδοτήσεις της Ε.Ο.Κ. Από το 1974, η εταιρεία απέκτησε διεθνή υπόσταση, δηµιουργώντας 

θυγατρικές πρώτα στην Βραζιλία και κατόπιν στον Ισηµερινό και την Βενεζουέλα. 

Παράλληλα, έφτιαξε εταιρείες σε χώρες που προσέφεραν φορολογικές διευκολύνσεις 

(Αυστρία, Ολλανδία, Μάλτα, Λουξεµβούργο, Νησιά Μαν, κλπ) κι αργότερα έστησε 

εγκαταστάσεις σε κάθε λογής "φορολογικό παράδεισο" (Ολλανδικές Αντίλλες, Παρθένες 

Νήσοι, Νήσοι Κέυµαν, κλπ). Μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο 

επιτυχηµένα µοντέλα της φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. 
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Όταν το 1990 η Parmalat έµπαινε στο χρηµατιστήριο, ήταν η έβδοµη σε µέγεθος 

ιταλική βιοµηχανία και κατείχε την πρώτη θέση παγκοσµίως στην αγορά γάλακτος µακράς 

διαρκείας. Είχε απλωθεί σε περισσότερες από 30 χώρες και απασχολούσε κάπου 37.000 

εργαζόµενους. Το 2002 ο τζίρος της ξεπέρασε τα 7,5 δισ. ευρώ. Αυτή η απίστευτη επιτυχία 

χάρισε στον Τάντσι την θέση του προέδρου της Confidustria (του συνδέσµου ιταλικών 

βιοµηχανιών) και τον τίτλο του πιο πετυχηµένου βιοµήχανου, ενώ έκανε την µετοχή της 

εταιρείας ένα από τα πιο σίγουρα χαρτιά στο χρηµατιστήριο του Μιλάνου. 

Στις 11 Νοεµβρίου 2003 οι ελεγκτές της εταιρείας άρχισαν να ψάχνουν µια περίεργη 

επένδυση 500 εκατ. ευρώ στην επενδυτική εταιρεία Epicurum, η οποία είχε την έδρα της στα 

Νησιά Κέυµαν. Η Standard & Poors το κατάλαβε και υποβάθµισε αµέσως την µετοχή της 

εταιρείας.  

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αντέδρασε αµέσως και ζήτησε εξηγήσεις. Παράλληλα, 

κάλεσε την διοίκηση της εταιρείας να διευκρινίσει τον τρόπο µε τον οποίο σχεδίαζε να 

αποπληρώσει τα χρέη της που έληγαν στο τέλος της χρονιάς. Η επέµβαση της επιτροπής 

αύξησε τις ανησυχίες των επενδυτών και επιτάχυνε την πτώση της µετοχής. 

Η διοίκηση παρουσιάστηκε ψύχραιµη και καθησυχαστική. Ανακοίνωσε ότι διαθέτει 

3,95 δισ. ευρώ σε ρευστό, κατατεθειµένο στο υποκατάστηµα της Bank of America των 

Νησιών Κέυµαν. Για να αποδείξει τον ισχυρισµό της, εµφάνισε έγγραφο της τράπεζας, το 

οποίο πιστοποιούσε την ύπαρξη του συγκεκριµένου ποσού. Η επιτροπή ησύχασε και µαζί της 

ηρέµησαν και οι επενδυτές. 

Όµως, λίγες µέρες αργότερα, στις 19 ∆εκεµβρίου, έσκασε βόµβα: µε δηµόσια 

κοινοποίηση, η Bank of America κατήγγειλε ότι το έγγραφο που είχε παρουσιάσει η Parmalat 

για τα 3,95 δισ. ευρώ ήταν πλαστό! Οι αρχές δεν δυσκολεύτηκαν να πιστοποιήσουν ότι το 

περίφηµο έγγραφο δεν ήταν παρά ένα ερασιτεχνικά σκαναρισµένο παλιόχαρτο. Η µετοχή 

βούλιαξε αµέσως. Πάνω από 115.000 επενδυτές έχασαν τα λεφτά τους. 

Σύντοµα αποκαλύπτεται ότι τα χρέη της Parmalat ξεπερνούν τα...14 δισ. ευρώ! Χρέη 

που συγκαλύπτονταν επί χρόνια µε τρόπο "α λα Enron": ένα περίπλοκο δίκτυο υπεράκτιων 

(offshore) εταιρειών, που η µια µπλεκόταν µε την άλλη, φορτωνόταν χρέη και ζηµιές, 

προκειµένου η µητρική εταιρεία να εµφανίζει διογκωµένο θετικό αποτέλεσµα ώστε να 

αυξάνει την χρηµατιστηριακή της αξία. 

Οι λογιστές της Parmalat αποδείχθηκαν σαΐνια. Παρ' ότι η καλοστηµένη απάτη 

κρατούσε χρόνια, ο εντοπισµός της ήταν τόσο δύσκολος ώστε ακόµη και την παραµονή του 

ξεσπάσµατος του σκανδάλου η Deutsche Bank απέκτησε το 5,1% των µετοχών της εταιρείας. 



  Εξωτερικός Έλεγχος – Η Ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

  

     77 

 

  

Ακόµη και τα οικονοµικά φύλλα που κυκλοφόρησαν το πρωί της ηµέρας κατά την οποία 

ξέσπασε το σκάνδαλο, πρότειναν την αγορά µετοχών της Parmalat ως "strong buy" (ισχυρή 

αγορά). 

Μαζί µε την διοίκηση της εταιρείας, κατηγορήθηκαν µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες 

(όπως οι περίφηµες Grant Thornton και Deloitte & Touche) αλλά και µεγάλες τράπεζες (όπως 

η Citigroup, η Morgan Stanley, η Bank of America και η Deutche Bank) για συµπαιγνία και 

χειραγώγηση των επενδυτών. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια και η τελική απόφαση 

εκδόθηκε µόλις την άνοιξη του 2011. Ο Τάντσι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών αλλά το 

δικαστήριο απάλλαξε και τις 4 τράπεζες από κάθε κατηγορία. 

Όταν χρεοκόπησε η Enron, οι νεοφιλελεύθεροι υποστήριζαν ότι στο νέο οικονοµικό 

σκηνικό δεν θα υπήρχαν πλέον θέσεις για άλλες απάτες, επειδή το µάθηµα της Enron θα 

υποχρέωνε όλο το σύστηµα να αυτοδιορθωθεί. Η υπόθεση Parmalat απέδειξε ότι όλα αυτά 

δεν ισχύουν. 

 

Η Ευθύνη των Εξωτερικών Ελεγκτών 

 

Προφανώς και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε αυτές της Enron και της WorldCom, η 

ελεγκτική εταιρεία κατέχει µεγάλο µέρος της ευθύνης, η οποία ήλεγχε και υπέγραφε τους 

ισολογισµούς της Parmalat. Η αρχή της ανεξαρτησίας καταπατήθηκε και σε αυτό το 

σκάνδαλο. 

Μέχρι το 1999, ήταν η Grant Thorton που είχε την ευθύνη ελέγχου των οικονοµικών 

στοιχείων και βιβλίων του ιταλικού κολοσσού. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω της απαίτησης 

που προβάλλεται από την ιταλική νοµοθεσία για την εναλλαγή ορκωτών λογιστών στις 

επιχειρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η Grant Thorton είχε αντικατασταθεί από την 

Deloitte & Touche, µία από τις τέσσερις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς. Όµως, η 

εναλλαγή των ορκωτών φαίνεται ότι παρακάµφθηκε στην ουσία στην περίπτωση της 

Parmalat. Και αυτό, διότι η Grant Thorton συνέχισε να ελέγχει τη θυγατρική της Parmalat 

Bonlat, τουλάχιστον µέχρι την ώρα που η Bank of America ανακοίνωσε ότι το υποτιθέµενο 

έγγραφό της, η απόδειξη των καταθέσεων των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ήταν πλαστό, και το 

κεφάλαιο ήταν ανύπαρκτο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνολικά στην παρούσα εργασία έγινε παρουσίαση της έννοιας της ελεγκτικής, του 

εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση των Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, του 

Κώδικα ∆εοντολογίας, της ευθύνης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε βάση την ελληνική 

νοµοθεσία αλλά και τα διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης και αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν λειτούργησε σωστά. 

Από την παραπάνω ανάλυση σχετικά µε τα µεγάλα σκάνδαλα τεκµαίρεται ότι η 

ευθύνη των εταιρειών εξωτερικού ελέγχου και κατ’ επέκταση των ορκωτών ελεγκτών είναι 

πολύ µεγάλη. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι άµεµπτου ηθικής, να ελέγχουν την υπό 

έλεγχο εταιρεία σε βάθος και να επισηµαίνουν τα λάθη και τις ανακρίβειες στις οικονοµικές 

της καταστάσεις µε απώτερο σκοπό την µελλοντική βελτίωσή της και την προώθηση της 

γενικότερης οικονοµικής ευηµερίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσµατα 

διαστρεβλώνονται µε συνέπεια την ολοκληρωτική κατάρρευση της ελεγχόµενης εταιρείας 

στο µέλλον. Άλλωστε, η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων είναι άµεσα συνδεδεµένη 

τόσο µε τον εσωτερικό όσο και µε τον εξωτερικό έλεγχο, σε σηµείο µάλιστα που ορισµένες 

φορές να µην νοείται ποιότητα οικονοµικών καταστάσεων χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει ο εξωτερικός έλεγχος να είναι πραγµατικός, 

αξιόπιστος, αµερόληπτος, µη πλασµατικός και να αντικατοπτρίζει τα πραγµατικά 

αποτελέσµατα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα πολλοί 

στόχοι όπως αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων, ορθή ενηµέρωση των εν δυνάµει 

µελλοντικών επενδυτών και κατ’ επέκταση αποφυγή της αισχροκέρδειας. 

Σε όλα τα επαγγέλµατα, που απαιτείται ειδική εµπειρία, είναι αυτονόητο ότι ο 

προσφέρων τις υπηρεσίες του, δηµοσίως, δεν µπορεί να υποσχεθεί ότι το έργο που 

αναλαµβάνει θα το διεκπεραιώσει µε απόλυτη επιτυχία χωρίς σφάλµατα ή παραλείψεις. 

Αναλαµβάνει, όµως, την υποχρέωση να εκτελέσει την ανατιθέµενη εργασία µε ευσυνειδησία, 

αµεροληψία και υπευθυνότητα, χωρίς να αποκλείονται, ωστόσο, και τυχόν λάθη κατά την 

εκτέλεση της. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο. 

Συνεπώς, οφείλει να έχει µεν τη συνήθη γνώση και εµπειρία που έχουν οι άλλοι συνάδελφοι 
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όχι µόνο στη χώρα του αλλά και διεθνώς, αλλά κυρίως το ήθος που αρµόζει, καθώς το 

ελεγκτικό έργο αποτελεί δηµόσιο λειτούργηµα. 

Σήµερα, υπάρχει έντονα η πεποίθηση, ότι η κρίση που µαστίζει τη διεθνή οικονοµία, 

έχει κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη εµπιστοσύνης. Το σύστηµα έχει προσβληθεί από 

αλλεπάλληλα σκάνδαλα που υπονοµεύουν το παρόν και το µέλλον του, ενώ πολλοί από τους 

βασικούς θεσµούς της λειτουργίας του αδυνατούν να εφαρµοστούν. 

Επιπρόσθετα, τα σκάνδαλα έχουν οδηγήσει σε κλονισµό της εµπιστοσύνης των 

εµπλεκόµενων φορέων (επενδυτές, µέτοχοι, κτλ) στη λειτουργία της αγοράς. Όπως έχουν 

πιστέψει οι ανά τον κόσµο επενδυτές, µε πρωτοπόρους τους Αµερικανούς, το καπιταλιστικό 

σύστηµα είναι «built on trust», στηρίζεται δηλαδή στην εµπιστοσύνη, που προϋποθέτει τη 

διαφάνεια, τη διαφύλαξη του κύρους των επιχειρήσεων και των στελεχών και την 

ακεραιότητα των ελεγκτικών µηχανισµών. Αυτή η αξία είναι τελικά και η καλύτερη άµυνα 

για την διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Η µελέτη αυτή περί ακεραιότητας και επιτυχίας των ελεγκτικών µηχανισµών για την 

ασφάλεια των επιχειρήσεων και του επενδυτικού κοινού, εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα που 

χρήζουν περαιτέρω έρευνας: µπορεί να βελτιωθεί ο µηχανισµός εξωτερικού ελέγχου και πώς, 

µπορεί να εξασφαλισθεί η µη παραβίαση των αρχών δεοντολογίας και των προτύπων, ποια 

είναι τα επιπλέον µέτρα αντιµετώπισης κινδύνων για παραβίαση των αρχών, είναι δυνατή η 

συνεχής ανανέωση των ελεγκτικών προτύπων, µε ποιους τρόπους µπορεί να επιτευχθεί η 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο κοινό; 
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• ΕΕΠ 2240, «Η ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει, στα πλαίσια του ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων, το ενδεχόµενο εκούσιων και ακούσιων λαθών», Ε.τ.Κ. τεύχος 

Β΄/22.10.2004 

• Νόµος 1920/1920 Περί Ανώνυµων Εταιρειών 

• Π.∆. 226/1992 Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του 

επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή 

• Π.∆. 341/1997 Προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 

• ΦΕΚ 1589 τ. Β', 22.10.2004 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

• Φ.Ε.Κ. 364, τ. Β', 7.5.1997 Κανονισµός επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 

 


