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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή είλαη κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη, φηαλ παξαβηάδεηαη, έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ επελδπηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Μία απφ ηηο απεηιέο ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη δερηεί έληνλε θξηηηθή, είλαη θαη ε 

ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ-δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή 

ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ηελ δηαπίζησζε εάλ ζίγεηαη ή 

φρη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απφ ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ίδηα 

ειεγθηηθή εηαηξία, δελ παξέρνπλ ζηνηρεία ελνρνπνηεηηθά γηα ηελ απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ειεγθηή „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟. Δληνχηνηο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟ κεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπλεηζθνξά ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ 

επηζηεκνληθψλ  εξεπλψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2007-2012. πγθεθξηκέλα, νη 

έξεπλεο απηέο επηβεβαίσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην γεγνλφο φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή 

„ζηελ εκθάληζε‟ κεηψλεηαη σο απφξξνηα ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Γελ επηδξνχλ φκσο φια ηα είδε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ αξλεηηθά ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαη ε νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή, πξέπεη λα 

ιεθζνχλ κέηξα πνπ λα ηελ εληζρχνπλ, φηαλ παξέρνληαη επηπξφζζεηεο, πέξα ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζίεο, φπσο ν δηαρσξηζκφο εθ κέξνπο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, απφ απηά πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
 

Έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα ζέκαηα, ζηνλ ηνκέα ηεο ειεγθηηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη 

ε επίδξαζε ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πέξα ησλ ειεγθηηθψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.  

Οη αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνπλ φζνη είλαη αληίζεηνη κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζα ζηνλ ειεγθηή θαη ζηνλ ειεγρφκελν. Ηδηαίηεξα ην επηρείξεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ ειεγθηή απφ ηελ παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βαζηθή αηηία γηα ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζε αζέκηηεο 

ελέξγεηέο ηεο κε ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο.  

Ο αληίινγνο ζηηο αλεζπρίεο απηέο είλαη φηη κέζσ ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ 

θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επηηπγράλεηαη δηάρπζε ρξήζηκεο γλψζεο κε εκθαλή νθέιε ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ην θίλεηξν δηαηήξεζεο ηεο θαιήο θήκεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επίδεημε κεξνιεπηηθήο ζηάζεο, κεησκέλεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο εθ κέξνπο ηνπο. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε (αξλεηηθή ή κε) ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη κε 

ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπoχ απηνχ, ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ην Κεθάιαην 1 

γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο επίδξαζεο ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή. ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ ειεγθηηθή επηζηήκε, ζην αληηθείκελφ ηεο, κε έκθαζε ζην έξγν πνπ επηηειεί ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο, ζην ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν Κεθάιαην 3 

πξαγκαηεχεηαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, κε έκθαζε ζε απηά πνπ εκπεξηέρνπλ απαηηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Σν Κεθάιαην 4 εζηηάδεηαη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή κε αλαθνξά ζηελ έλλνηά ηεο, ζηα είδε δηάθξηζήο ηεο θαη ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνάζπηζή ηεο. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη νη παξάγνληεο λφζεπζεο 

(απεηιέο) ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή (κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ηαπηφρξνλε παξνρή 
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ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ). Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνλ νξηζκφ ησλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηάζζνληαη ππέξ θαη θαηά ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ. ην Κεθάιαην 5, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, εζηηάδνληαο ζε απηέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2007-2012. Σέινο, ζην Κεθάιαην 6 παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 
 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ 

ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα ηεο επίδξαζεο ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

 

 Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο γηα 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ (ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

discretionary accruals
1
). 

 

 (Frankel R., Johnson M., Nelson K., 2002) 

 

ηελ έξεπλα απηή επηιέρηεθε σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαζψο θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απφ ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο. Δμεηάδεηαη επίζεο ε αληίδξαζε ηεο 

αγνξάο (ηηκέο ησλ κεηνρψλ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ) ζηελ πεξίπησζε απνθάιπςεο θαη 

γλσζηνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη κε 

ειεγθηηθέο ακνηβέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ εκθάληζε ρακειψλ θεξδψλ απφ ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε, κε ην χςνο ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ discretionary accruals θαη ην χςνο ησλ  

discretionary accruals πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εκθάληζε απμεκέλσλ ή κεησκέλσλ εηζνδεκάησλ 

ηνπ ειεγρνκέλνπ. Αληηζέησο, νη ειεγθηηθέο ακνηβέο θαζψο θαη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά κε απηνχο ηνπο δείθηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα 

απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, αλ θαη ε αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο 

είλαη κηθξή. 

πκπεξαζκαηηθά, ππνζηεξίδεηαη φηη ε πηζαλφηεηα λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε αλεμαξηεζία 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή είλαη κεγαιχηεξε, φηαλ ην πνζφ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη 

ν ειεγθηήο είλαη κεγαιχηεξν αλαινγηθά απφ απηφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ.  

                                                 
1
 Με θαλνληθά/δηαθνξνπνηεκέλα δεδνπιεπκέλα. 
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 (Ashbaugh H., LaFond R. and Mayhew B., 2003) 

Οη ζπγγξαθείο ζε αληίζεζε κε ηνπο Frankel et alδελ βξήθαλ λα ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ 

χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. 

 

 (Antle R., Gordon E., Narayanamoorthy G., Zhou L., 2002) 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ, ησλ 

ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ‘discretionary accruals‟.Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ παξέρνπλ ππνζηήξημε αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη 

ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο απμάλνπλ ηελ ρξήζε ησλ accruals (δεδνπιεπκέλσλ ζηνηρείσλ) 

αιιά αληηζέησο ηελ κεηψλνπλ ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Frankel et al (2002). 

 

 (Chung H., Kallapur S., 2003) 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Chung θαη Kallapur (ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πηζαλήο απεηιήο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ειεγθηή) δηαπηζηψζεθε φηη δελ επζηαζνχζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Frankel et al πνπ 

ζπλέδεαλ ηηο ακνηβέο γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ ησλ ακνηβψλ γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα κηαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ζηνηρείσλ).  

 

 (Ferguson M., Seow G., Young D., 2004) 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, σο απφξξνηα ηεο 

ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ είλαη λα 

κελ θαηαθέξεη ν ειεγθηήο λα πεξηνξίζεη ηηο επθαηξηαθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ πειάηε ηνπ 

γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. 
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 (Gore P., Pope P., Singh A., 2001/014) 

 

ηελ έξεπλά ηνπο νη Gore et al, κειεηνχλ αλ ε επίδξαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ εθ κέξνπο ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ  

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο φηαλ ν νξθσηφο ειεγθηήο πξνέξρεηαη απφ ηηο 

κηθξέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη φρη απφ ηηο πέληε κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Οη ειεγθηέο 

πνππξνέξρνληαη απφ ηηο κηθξέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο φηαλ παξέρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα πεξηνξίζνπλ ηελ πηνζέηεζε 

επηζεηηθήο ινγηζηηθήο (δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο) εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ. 

 

 (Larcker D., Richardson S., 2003) 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ πνιχ κηθξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παξνρή 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ βαζκνχ ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Δλψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ ηάζζεηαη ππέξ ηεο αξλεηηθήο 

ή αλεπαξθνχο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, θάπνηεο άιιεο βξίζθνπλ 

αληηζέησο λα πθίζηαηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε. 

 

 

 Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο γηα 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κε ην ελδερφκελν επαλαδηαηππψζεσλ πνπ απνηεινχλ έλδεημε 

ρακειήο πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 (Raghunandan K., Read W. and Whisenant J., 2003) 

Οη Raghunandanetal (2003) ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο επαλαδηαηππψζεηο, ηηο θξίζεηο θαη ηα ιάζε γηα 

λα δηεξεπλήζνπλ εάλ νη επαλαδηαηππψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππνδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ. Οη ζπγγξαθείο αλέθεξαλ φηη δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

επαλαδηαηππψζεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη έηζη ακθηζβήηεζαλ ηηο 
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αλεζπρίεο φηη νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο δηαθπβεχνπλ ηνλ έιεγρν θαη φηη δχλαηαη λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

 

 (Kinney W., Palmrose Z. and Scholz S., 2004) 

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ππεξεζίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ε 

ειεγρφκελε εηαηξία λα πξνβεί ζε επαλαδηαηππψζεηο ησλ θαηαζηάζεψλ ηεο. Αληίζεηα ππάξρεη 

θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηηο κε πξνζδηνξηδφκελεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (άξα επηδξνχλ αξλεηηθά 

ζηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξνρήο 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επαλαδηαηππψζεσλ
2
. 

 

 (Bloomfield D., 2004) 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα παξέρεη εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο παξνρήο 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζην χςνο ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζην ελδερφκελν επαλαδηαηχπσζεο ησλ 

θεξδψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα δελ 

παξέρεη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξεο ακνηβέο γηα 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα επαλαδηαηππψζνπλ ηα θέξδε ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα δηαςεχδεηαη ε αληίιεςε φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ  ειεγθηή. 

 

 (Agrawal A., Chadha S., 2005)  

 

Ζ έξεπλα ησλ Agrawal θαη Chadha (2005) εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε νξηζκέλσλ κεραληζκψλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο επαλαδηαηχπσζεο ησλ θεξδψλ κηαο εηαηξείαο. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ, δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, φπσο ε αλεμαξηεζία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ 

θαζψο θαη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηζαλφηεηα επαλαδηαηχπσζεο ησλ θεξδψλ κηαο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε επαλαδηαηχπσζε ησλ 

                                                 
2
Μαξγαξίηε Αηκηιία, 2006, „Ζ επίδξαζε ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή-ινγηζηή: παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ 2000-2006‟, ζει 33. 
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θεξδψλ είλαη ιηγφηεξν εκθαλήο ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη νη 

επηηξνπέο ειέγρνπ απαξηίδνληαη θαη απφ έλαλ αλεμάξηεην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν εηδηθφ ζε 

νηθνλνκηθά ζέκαηα, αιιά πεξηζζφηεξν εκθαλήο, φηαλ απηφο ν ζχκβνπινο είλαη ηδξπηηθφ κέινο 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο. 

 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ελδερνκέλνπ επαλαδηαηχπσζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθηφο απφ κία έξεπλα πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε παξνρή κε 

πξνζδηνξηδφκελσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά (εθηφο ησλ θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ) κε ηελ πηζαλφηεηα επαλαδηαηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

 

 Έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο γηα 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κε ηνλ ηχπν έθζεζεο ειέγρνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή. 

 

Όηαλ ε ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, είλαη πνιχ πηζαλφ ν ειεγθηήο λα έρεη ηελ ηάζε λα εθδίδεη εθζέζεηο 

ειέγρνπ ηχπνπ ζχκθσλεο γλψκεο - γλψκεο ρσξίο επηθπιάμεηο (unqualified opinion-clean 

opinion) ρσξίο λα αηηηνινγείηαη κηα ηέηνηα πξάμε. 

 

 (Sharma D., Sidhu J., 2001) 

 

Οη Sharma θαη Sidhu ππνζηεξίδνπλ ηα επξήκαηα ηνπ Wines (1994) επηθεληξψλνληαο ηελ έξεπλά 

ηνπο ζε έλα δείγκα νηθνλνκηθά αζζελψλ εηαηξηψλ. (Ο Wines αλαθέξεη φηη ην χςνο ησλ κε 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ηάζε ηνπ ειεγθηή λα εθθέξεη γλψκε κε 

επηθπιάμεηο. Άξα ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή θαίλεηαη λα απεηιείηαη φηαλ απηφο ιακβάλεη 

ζρεηηθά πςειφηεξε απνδεκίσζε απφ ηνλ πειάηε ηνπ ιφγσ ηεο παξνρήο ζε απηφλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ). 

 

 (Firth M., 2002) 

ηε κειέηε ηνπ Firth δηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  

θαη ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ αιιά θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξψησλ κε ην ελδερφκελν 

δηαηχπσζεο γλψκεο κε επηθχιαμε (Qualified audit opinion). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
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δείρλνπλ φηη νη εηαηξίεο πνπ δίλνπλ πςειφηεξεο ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ιάβνπλ „θαζαξή γλσκνδφηεζε –clean opinion‟ απφ ηνλ 

ειεγθηή ηνπο. Γχν είλαη νη πηζαλνί ιφγνη γηα ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε,  ρσξίο φκσο ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα λα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ. Πξψηνλ, φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά ιφγσ ησλ πςειψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δεχηεξνλ, φηη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο επηιχνπλ ηηο 

αβεβαηφηεηεο θαη θαιχπηνπλ ηα θελά ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ. 

 

 (Crawell A., Stokes D., Laughton J., 2002) 

Ζ έξεπλα ησλ Craswell, Stokes θαη Laughton εμεηάδεη αλ ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή 

απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία (ηφζν ζε φξνπο ειεγθηηθψλ φζν θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ) ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνληαο ηελ ηάζε ηνπ λα εθδίδεη εθζέζεηο ειέγρνπ κε 

δηαηχπσζε γλψκεο κε επηθχιαμε. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνηείλνπλ φηη νη ειεγθηηθέο θαη κε 

ειεγθηηθέο ακνηβέο, δελ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ ειεγθηή λα εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ, πνπ 

λα πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

 

 (De Fond M., Raghunandan K. and Subramanyam K., 2002) 

χκθσλα κε ηνπο DeFond, Raghunandan θαη Subramanyam (2002), δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ φηη νη ακνηβέο γηα παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (φπσο απηή κεηξάηαη απφ ηελ ηάζε ηνπ λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο - issue of 

going concern opinion). Δληνχηνηο, ν ειεγθηέο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εθθξάζεη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ειεγρνκέλνπ, φηαλ ιακβάλεη 

πςειφηεξεο ειεγθηηθέο ακνηβέο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Σέινο, ν θφβνο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ απψιεηα ηεο θήκεο ηνπ θαζψο θαη ην δηθαζηηθφ 

θφζηνο κίαο ειεγθηηθήο ηνπ απνηπρίαο, κεηψλνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο πςειφηεξεο ακνηβέο 

πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, νη αλεζπρίεο 

ηνπ SEC αλαθνξηθά κε ηελ εμαζζέλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ, ιφγσ ηεο παξνρήο κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, δελ επζηαζνχλ. 
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 (Geiger M., Rama D., 2003) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πνζφ ησλ 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε 

ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθά αζζελψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ αληηζέησο δελ 

βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πνζφ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πηζαλφηεηαο. 

 

 (Ye P., Carson E., Simnett R., 2006) 

 

Ζ έξεπλα ησλ Ye, Carson θαη Simnett επηβεβαηψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη φζν πςειφηεξεο είλαη νη 

ακνηβέο γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν κεηψλεηαη ε ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα 

πξνβάιινπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηχπνπ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ εθδίδεη ν ειεγθηήο είλαη δηθνξνχκελα. Δλψ 

είλαη αξθεηέο νη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ πςειέο ακνηβέο ζηνπο 

ειεγθηέο ηνπο γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

ιάβνπλ επλντθέο εθζέζεηο ειέγρνπ, ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ παξέρνπλ αλεπαξθή ζηνηρεία γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο παξαπάλσ άπνςεο. Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ (θαη φρη 

ησλ κε ειεγθηηθψλ) θαη ηεο έθθξαζεο ζχκθσλεο γλψκεο ρσξίο επηθχιαμε εθ κέξνπο ηνπ 

ειεγθηή. 

 

 Οη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ‘ζηελ εκθάληζε’ γεληθά 

επηθεληξψλνληαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ δηαθφξσλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ 

πθίζηαληαη γηα απηήλ ζε εηδηθέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

 

 

 (Jenkins J., Krawczyk K., 2000) 

Ζ έξεπλα απηή εμεηάδεη πψο ε παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

επελδπηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πέληε κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη 
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απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κηθξφηεξεο  ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη λα επηδξά 

ζεηηθά ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή.  

 

 

 (Beattie V., Fearnley S., 2002) 

Οη Beattie θαη Fearnley ζπκπεξαίλνπλ κεηά απφ επηζθφπεζε κηαο εθηελνχο βηβιηνγξαθίαο φηη 

παξέρεηαη πνιχ κηθξή ζαθήο ππνζηήξημε ηεο άπνςεο φηη ε ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟ ηνπ 

ειεγθηή. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηαπηφρξνλε παξνρή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ επεξεάδεη αληηζηξφθσο ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή. 

 

 

 (Raghunandan K., 2003) 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, νη επελδπηέο αληηιακβάλνληαη ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ σο παξάγνληαο επεξεαζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 

 (Francis J., Ke B., 2003) 

θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε εθηίκεζε εάλ ε απνθάιπςε ησλ ακνηβψλ ησλ ειεγθηψλ πνπ 

απαηηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ SEC (2001) επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Σα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθηεηακέλε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επηδξά αξλεηηθά 

ζηελ αληίιεςε ησλ επελδπηψλ  κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ πνηφηεηα 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ ηνπ πειάηε ειέγρνπ. 

 

 (Dopuch N., King R., Schwartz R., 2003) 

Οη Dopuchetal ηζρπξίδνληαη φηη ηα πςειά επίπεδα παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δελ 

ζεσξνχληαη απαξαηηήησο φηη ζπκβάιινπλ ζηελ απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. 
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 (Tahinakis P., Nicolaou A., 2004) 

 

Oη Σαρπλάθεο θαη Νηθνιάνπ εμέηαζαλ κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία (εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ηξηψλ νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο: νη ειεγθηέο, ηξαπεδηθά ζηειέρε ππεχζπλα γηα ηα δάλεηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

αλαιπηέο). χκθσλα κε απηνχο, ε παξνρή δηνηθεηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. 

 

 (Quick R., Warming-Rasmussen B., 2005) 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην αληίθηππν ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αληίιεςε δηαθφξσλ νκάδσλ (ειεγθηέο, δηεπζπληέο, ππάιιεινη ηξάπεδαο 

ππεχζπλνη γηα ηα δάλεηα, κέηνρνη θαη δεκνζηνγξάθνη) γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο πηζηεχνπλ φηη ε 

παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν). 

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο „ζηελ εκθάληζε‟ ηνπ ειεγθηή απνθαιχπηνπλ φηη νη ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

2.1.   Η Φχζε θαη ην Αληηθείκελν ηεο Διεγθηηθήο 

 
Ζ Διεγθηηθή επηζηήκε απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξαγκαηεχεηαη 

ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

μέλεο πεξηνπζίαο. 

χκθσλα κε έλαλ πην ιεπηνκεξή νξηζκφ, Διεγθηηθή
3
 είλαη << ν επηζηεκνληθφο θιάδνο 

ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλαλ 

αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία ηεθκήξηα αθνξνχλ κεηξήζηκεο  

πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα >>. 

 

Ζ ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέκαηα: 

 ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ (ειεγθηέο) - δειαδή πνηα πξφζσπα έρνπλ αλαιάβεη λα δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν, πνηεο νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνζφληα ησλ αηφκσλ απηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

 ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ - ηη ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη πνηνη ζθνπνί 

επηδηψθνληαη κε ηνλ έιεγρν. 

 ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο (ηερληθή ηνπ ειέγρνπ) - πψο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, δειαδή ν 

ηξφπνο θαη νη επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ειεγθηηθφ έξγν επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ. 

 

 

 

 

                                                 
3
Υξήζηνο Καδαληδήο (2006), << Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο>>, ζει 52, Δθδφζεηο Business Plan Α.Δ, 

Πεηξαηάο. 
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2.2. Βαζηθή Γηάθξηζε Διέγρνπ 

 

Με βάζε ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ: 

 Δμσηεξηθφο έιεγρνο (external audit) είλαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ έλαλ αλεμάξηεην σο πξνο απηήλ επαγγεικαηία γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ ρξεζηψλ. Ο επαγγεικαηίαο απηφο δελ έρεη ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία-

πειάηε πξνο ηελ νπνία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη γεληθφηεξα πιεξνί ην θξηηήξην ηεο 

αλεμαξηεζίαο. θνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη εδηαπίζησζε ηεο εηιηθξηλνχο 

θαηαθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 Δζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) είλαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγνχλ εηδηθνί επαγγεικαηίεο νη 

νπνίνη έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη αθνξά ηελ επηζθφπεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ή κία επηρείξεζε 

κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ινγηθή επηβεβαίσζε φηη νη ζηφρνη ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

νηθνλνκηθά, απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη γηα ινγαξηαζκφ 

απνθιεηζηηθά ηεο δηνίθεζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν δηαθέξνπλ ηφζν ζην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ (δειαδή ηη ειέγρεηαη), φζν θαη ζην 

ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ (πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη πνηα ηα πξνζφληα ηνπο), 

θαζψο επίζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (δειαδή ηηο ηερληθέο ειέγρνπ). 

 

2.3. θνπφο Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

Λφγσ ηεο αζπκκεηξίαο ζηελ πιεξνθφξεζε
4
 πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ δηνίθεζε θαη ηνπο 

ηδηνθηήηεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ν εζηθφο θίλδπλνο (moral hazard) είλαη εκθαλήο.  

                                                 
4
 Αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε ππάξρεη φηαλ έλα κέξνο, ηππηθά απηφο πνπ παξέρεη ηελ πιεξνθνξία, γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, ζε ζρέζε κε ηνλ απνδέθηε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ χπαξμε ηεο αζπκκεηξίαο είλαη γλσζηή θαη ζηα δχν κέξε θαη έηζη αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα δπν κέξε κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα. [Κσλζηαληίλνο 

Καξακάλεο (2008), <<χγρξνλε Διεγθηηθή:ζεσξία θαη πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα >>, ζει 

59, Δθδφζεηο Ο.Π.Α Α.Δ, Αζήλα] 
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Ζ επίδνζε ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί επαξθψο θαη έηζη ε δηνίθεζε 

ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ζηνλ πεηξαζκφ λα κεγηζηνπνηήζεη ην δηθφ ηεο φθεινο θαη φρη απηφ ησλ 

κεηφρσλ.  

Γηα λα κεησζείαπηφο ν θίλδπλνο ε δηνίθεζε πξέπεη λα θαηαξηίζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ο λφκηκνο ειεγθηήο - νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο (statutory auditor) δηελεξγεί 

ηνλ ππνρξεσηηθφ εθ ηνπ λφκνπ εμσηεξηθφ έιεγρν αμηνινγψληαο  ηελ ζπκκφξθσζε ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα αληίζηνηρα ειεγθηηθά πξφηππαθαη 

δηαηππψλνληαο ηελ γλψκε ηνπ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ (audit report).  

 

Ζ επαγγεικαηηθή γλψκε ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα είλαη: 

Απιή ζύκθωλε γλώκε ή αλεπηθύιαθηε (unqualified opinion)/ ‘θαζαξή’ γλώκε (clean opinion) 

Δάλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη πξνθχςεη θακία παξαηήξεζε πνπ 

λα επεξεάδεη νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ειεγθηήο νθείιεη λα εθθξάζεη ηε γλψκε 

ηνπ ρσξίο εμαίξεζε
5
. 

Γλώκε κε εμαίξεζε ή κε επηθύιαμε (qualified opinion) 

Δθδίδεηαη φηαλ απιή ζχκθσλε γλψκε ή ζχκθσλε γλψκε κε ζέκα έκθαζεο δελ κπνξεί λα 

εθδνζεί θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ δηαθσλίεο κε ηε δηνίθεζε
6
 ή απφ πεξηνξηζκνχο

7
 ηνπ πεδίνπ 

ειέγρνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη ηφζν νπζηψδεηο θαη γεληθεπκέλεο, ψζηε 

λα δηθαηνινγνχλ άξλεζε γλψκεο ή λα απαηηνχλ ηελ έθδνζε αξλεηηθήο γλψκεο. 

Αξλεηηθή ή αληίζεηε γλώκε (adverse opinion) 

Δθδίδεηαη φηαλ ε επίπησζε δηαθσληψλ κε ηε δηνίθεζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

ηφζν νπζηψδεο θαη γεληθεπκέλε, ψζηε ε έθδνζε ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαίξεζε δελ επαξθεί γηα λα 

                                                 
5
Λνπκηψηεο Βαζίιεηνο, 2007, „Βαζηθέο Οδεγίεο Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ΄ 

6
 Ο ειεγθηήο είλαη δπλαηφλ λα δηαθσλεί κε ηε δηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ηξία 

βαζηθά ζέκαηα: 

- Καηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

- Σξφπνο εθαξκνγήο ησλ επηιεγκέλσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

- Δπάξθεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζην πξνζάξηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθνξάο ζηε δπλαηφηεηα 

ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο. 

7
 Ωο πεξηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ ειέγρνπ λνείηαη ν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν επηβαιιφκελνο πεξηνξηζκφο επί ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ν ειεγθηήο επηζπκεί λα εθηειέζεη. 
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απνθαιχςεη ηελ παξαπιαλεηηθή ή κε νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Άξλεζεγλώκεο (disclaimer of opinion) 

Άξλεζε γλψκεο ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε πηζαλή επίπησζε ελφο πεξηνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ ειέγρνπ είλαη 

ηφζν νπζηψδεο θαη γεληθεπκέλε, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ επαξθή θαη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 

 

Γηαθνξνπνηεκέλεο / Σξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή 

Δθδίδνληαη φηαλ ν ειεγθηήο ζεσξεί φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παξνπζηάδνληαη 

εχινγα, ππάξρνπλ φκσο ζέκαηα γηα ηα νπνία θξίλεη φηη απαηηείηαη λα δψζεη ζηελ έθζεζε ηνπ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο ( ζχκθσλε γλψκε κε ζέκα ή ζέκαηα έκθαζεο)
8
.  

Σα ζέκαηα έκθαζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαπέκπνπλ πάληα ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζην αληίζηνηρν πξνζάξηεκα ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηα ειιεληθά 

ινγηζηηθά πξφηππα. Γειαδή ε ίδηα ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρεη θάλεη θάπνηεο αλαθνξέο θαη ν 

ειεγθηήο παξαπέκπεη ζε απηέο ηηο αλαθνξέο ηνλ αλαγλψζηε, επηζεκαίλνληάο ηνπ φηη πξέπεη λα 

ηηο κειεηήζεη. Απηά ηα ζέκαηα έκθαζεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ έθζεζε θαη 

παξάιιεια αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο, ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα βησζηκφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, δειαδή κε δεηήκαηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ή άιιεο ζεκαληηθέο 

αβεβαηφηεηεο. Οπζηαζηηθά  πξφθεηηαη γηα θάπνηα δεηήκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζην κέιινλ, θαη απηά ηα ζέηεη ππφςε ησλ ρξεζηψλ ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηα επηζεκαίλεη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο. 

 

Γηαθνξνπνηεκέλεο / Σξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο κε επεξεαζκφ ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή 

Μεξηθέο θνξέο ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ν ειεγθηήο λα κελ κπνξεί 

λα εθθξάζεη απιή ζχκθσλε γλψκε ή ζχκθσλε γλψκε κε ζέκα ή ζέκαηα έκθαζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ν ειεγθηήο αλάινγα κε ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ δεηεκάησλ: 

- Δίηε ζα εθθξάζεη γλψκε κε εμαηξέζεηο  

- Ή ζα εθθξάζεη αξλεηηθή γλψκε 

- Ή ζα αξλεζεί λα εθθξάζεη γλψκε 

 

                                                 
8
Κσλζηαληίλνο Καξακάλεο (2008), «χγρξνλε Διεγθηηθή: ζεσξία θαη πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα », ζει 777, Δθδφζεηο Ο.Π.Α Α.Δ, Αζήλα 
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Οη δχν πεξηπηψζεηο (βιέπε ρήκα 1
9
) φπνπ δίλεηαη ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε (modified audit 

opinion) κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, είλαη φηαλ ε δηνίθεζε δηαθσλεί κε ηνλ ειεγθηή ή 

φηαλ ε δηνίθεζε δελ αθήλεη ηνλ ειεγθηή λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ („πεξηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ 

ειέγρνπ – limitation on scope‟). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο κε ηελ έθζεζή ηνπ, εθφζνλ 

δηαηππψλεη ηέηνηεο αηηηάζεηο, έρεη έξζεη ζε ξήμε κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Απηφ ζεκαίλεη, αλ 

ε εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε, φηη νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο απφ κηα ηέηνηα 

έθζεζε γηα φιε ηελ εηαηξεία 

 

 

ρήκα 1-Πεξηπηψζεηο έθδνζεο ηξνπνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ 

 

Μηα έθζεζε ρσξίο ζχκθσλε γλψκε ζε κηα εηζεγκέλε εηαηξεία, κπνξεί λα έρεη πξνθαλείο 

ζπλέπεηεο. Οη επνπηηθέο αξρέο παξεκβαίλνπλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, γηα λα εμεηάζνπλ γηαηί ε 

γλψκε ηνπ ειεγθηή δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο Γ.Νηδαλάηνπ, Κεθάιαην Σ/ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ζει. 358. 
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2.4. Ννκηθφ  Πιαίζην  Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

Σν επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή κπνξνχλ λα αζθήζνπλ φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην εηδηθφ Μεηξψν ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) πνπ είλαη ν επίζεκνο 

ειεγθηηθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα. 

Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
10

  ηδξχζεθε κε ην π.δ 226/1992 (ΦΔΚ 120/1992 

Α΄ ) κε ηελ επσλπκία ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ 

θαη ηνπ π.δ 227/1992 (ΦΔΚ 120/1992 Α΄). Σν π.δ 226/1992 εθδφζεθε κε λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 1969/1991 θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην π.δ 121/1993 

(ΦΔΚ 53/1993 Σεχρνο Α΄ ), ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην π.δ 341/1997 (ΦΔΚ 232/1997 

Σεχρνο Α΄ ) θαη ην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 2733/1999 (ΦΔΚ 155/1999 Σ.Α΄), κε ην λ. 3148/2003 

(ΦΔΚ 136/2003 Σ.Α΄), ην λ. 3693/2008 θαη ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3919/2011. Με ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ λ. 2733/1999 ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο ζε Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο. 

Ζ ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απνβιέπεη 

ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο 

κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ 

πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ 

δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηνπο 

φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία (π.δ 226/1992). 

 

Σν 2008 κε ηνλ λφκν 3693/2008 έγηλε ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Ο λφκνο απηφο ξπζκίδεη ηα εμήο βαζηθά δεηήκαηα: 

 Σηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε δηελέξγεηα 

επαγγεικαηηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο. 

                                                 
10
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 Σηο απαιιαγέο απφ επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ. 

 Σελ εγγξαθή ζε δεκφζην κεηξψν θάζε λφκηκνπ ειεγθηή θαη θάζε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή άδεηα. 

 Σε ζπκκφξθσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC). 

 Σελ ηήξεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ειέγρσλ. 

 Σνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ: Με ζρεηηθφ λφκν 

ην έηνο 2003 (λ. 3148/2003) ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ) κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ησλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ηελ γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, θαζψο 

θαη ηελ άζθεζε επνπηείαο ζην ΟΔΛ. 

 Σελ πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ. 

 Σνλ δηνξηζκφ θαη ηελ παχζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. 

 

2.5.  Θεκειηψδεηο  Αξρέο  ηνπ  Διεγθηηθνχ  Δπαγγέικαηνο  

 

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο
11

, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαθεξχμεηο 

θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC έρνπλ σο εμήο: 

1. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα. Σα απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 8ε 84/253 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε πιήξσο ε Διιεληθή λνκνζεζία, κε 

ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 

2. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 

3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 

                                                 
11 Αλάθηεζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Ο.Δ.Λ. www.soel.gr 

http://www.soel.gr/
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4. Σν ειεγθηηθφ έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα εζσηεξηθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία [Π.Γ. 226/1992]. 

 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηψλ (IFAC) έλαο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

ζεκειηψδεηο αξρέο (Section 100.5-Code of Ethics): 

(Α) Αθεξαηφηεηα – Integrity: λα είλαη επζχο θαη εηιηθξηλήο ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο.  

(Β) Αληηθεηκεληθφηεηα – Objectivity: λα κελ επηηξέπεη ηε πξνθαηάιεςε, ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή ηε θαηάρξεζε επηξξνήο άιισλ πνπ παξαθάκπηεη ηελ επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή 

θξίζε. 

 (Γ) Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη δένπζα πξνζνρή – Professional Competence and Due 

Care: ηε δηαηήξεζε επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ν πειάηεο ή ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ πξάμε, ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηερληθψλ θαη λα 

ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο θαη ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα. 

 Γ) Δρεκχζεηα – Confidentiality: λα ηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνθηήζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη, ζπλεπψο, 

λα κελ απνθαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα πιεξνθνξία ζε ηξίηνπο ρσξίο ηε θαηάιιειε θαη 

εηδηθή αξκνδηφηεηα, εθηφο αλ πθίζηαηαη λφκηκν ή επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα ή ε ππνρξέσζε λα 

ηελ γλσζηνπνηήζεη, νχηε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα φθεινο 

ηξίησλ. 

(Δ) Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά – Professional Behavior: λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη λα απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ απαμηψλεη ην 

επάγγεικα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

   
  

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

- 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ 
 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λφκνπ 2238/1994 παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κηαο ειεγρφκελεο εηαηξίαο πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαη έιεγρνο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζε θνξνινγηθά αληηθείκελα θαη λα εθδίδεηαη 

εηήζην πηζηνπνηεηηθφ (θνξνινγηθφ). Φνξνινγηθέο παξαβάζεηο, θαζώο θαη κε απόδνζε ή 

αλαθξηβήο απόδνζε θόξωλ πνπ δηαπηζηώλνληαη από ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη ζηνηρεία, θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πηζηνπνηεηηθό απηό. 

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 1159/22.7.2011 << Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994) αλαθνξηθά 

κε ην Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία 

εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ.3693/2008  (ΦΔΚ Α' 174) >>  θαζφξηζε ηε λέα 

δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηνλ ηξφπν 

θαη ηνλ ηχπν έθδνζεο ηνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. 

Παξαθάησ παξνπζίαδνληαη ηα πην ζεκαληηθά εδάθηα απηήο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

 

πγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο ηηο νπνίεο αθνξά ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α)  Να έρνπλ ηελ λνκηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο (άξζξν 1§ 1 ηεο ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

β) Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηψλ λα ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο 

Διεγθηέο ( Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο ) θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην 

δεκφζην Μεηξψν ηνπ λ.3693/2008, βάζεη γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο (άξζξν 1§ 1 ηεο ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

γ) Οη ηζνινγηζκνί ηνπο λα θιείλνπλ κε εκεξνκελία 30.06.2011 θαη κεηά (άξζξν 11 § 1 ηεο 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο εθδφηεο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, αλ θαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 82 § 5 ηνπ Ν.2238/1994 δελ πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο αλ ην θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα εθδνζεί θαη απφ δηαθνξεηηθφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν απφ απηφλ ή απηφ 

πνπ δηελεξγεί ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 1159/2011 δηαθαίλεηαη 

ε πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα νξίδνληαη σο ηέηνηνη, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ δηελεξγεί ηνλ ηαθηηθφ ππνρξεσηηθφ έιεγρν.  

Δίλαη ηδηαίηεξσο ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί ην αίηεκα ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο γηα επέθηαζε ηεο ππνρξέσζεο ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνχο, γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δελ 

ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν απφ νξθσηνχο ινγηζηέο
12

. χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

πξνζρεδίνπ λφκνπ «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο ησλ ππνπξγείσλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2012-2015»  πξνβιέπνληαη κεηαμχ πνιιψλ άιισλ ξπζκίζεσλ θαη ε επέθηαζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. πγθεθξηκέλα, ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 4 νξίδνληαη 

ηαεμήο: 

          Οη Αλώλπκεο Εηαηξίεο θαη νη Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο πνπ δελ ειέγρνληαη από 

λόκηκνπο ειεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία, ππνρξενύληαη λα ειέγρνληαη από Φνξνηέρλεο - Ειεγθηέο 

Εηδηθώλ Πξνζόληωλ (ΦΕΕΠ) πνπ εξγάδνληαη ζε Φνξνειεγθηηθέο Εηαηξίεο, νη νπνίνη ρνξεγνύλ 

εηδηθή Εθζεζε Φνξνινγηθώλ Επξεκάηωλ (ΕΦΕ). Η Επνπηεία ηωλ Φνξνειεγθηηθώλ Εηαηξηώλ θαη 

ηωλ Φνξνηερλώλ - Ειεγθηώλ Εηδηθώλ Πξνζόληωλ, αζθείηαη από ηελ Επηηξνπή Επνπηείαο 

Φνξνειεγθηηθώλ Εηαηξηώλ (ΕΕΦΕ), ε νπνία απνηειεί αλεμάξηεηε ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ θαη ε ζηειέρωζή ηεο είλαη απνιύηωο αλεμάξηεηε από ηνπο θνξείο θαη ηα πξόζωπα 

πνπ επνπηεύεη
13

. 

 

Σν άξζξν 2 ηεο ΠΟΛ 1159/2011 αλαθέξεηαη ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ 

‘νξζφηεηα’ ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ. χκθσλα κε απηφ, αξκφδηνη γηα ηε ζχληαμε φισλ 

ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ είλαη νη δηνηθήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα 

θνξνινγηθά έγγξαθα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ινγηζηή - θνξνηερληθφ, θάηνρν εηδηθήο άδεηαο 

                                                 
12

 http://www.forologikanea.gr/news/epektasi-forologikou-pistopoiitikou-zitei-to-oikonomiko-epimelitirio/  

 
13

 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13217  

http://www.forologikanea.gr/news/epektasi-forologikou-pistopoiitikou-zitei-to-oikonomiko-epimelitirio/
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13217
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αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ λ.2515/1997. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ 

ζα πξέπεη λα : 1) πξνθχπηεη αλαιπηηθά απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία, 2) λα γίλεηαη καδί κε ηελ  

νξηζηηθνπνίεζε ησλ αλακνξθψζεσλ, είηε άκεζα απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ησλ εγγξαθψλ είηε ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θάζε κήλα. 

 

Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (άξζξν 3 ηεο ΠΟΛ 

1159/2011), δηαθξίλνπκε ζε απηφ δχν επηκέξνπο ηκήκαηα: 

α) Σελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο (ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειέζηεθε) θαη  

β) Σν Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

 πγθεθξηκέλα ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο  εθδίδεηαη κεηά απφ ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  ΠΟΛ.1159/2011, θαιχπηεη φια ηα αληηθείκελα 

πνπ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνχζαο θαη απεπζχλεηαη  

πξνο ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία θαη πξνο ηελ Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

ην εηδηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα επί ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνείηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη είλαη ηα εμήο (άξζξν 9):  

 Φνξνινγία  Δηζνδήκαηνο 

 Φφξνο  Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 Κψδηθαο  Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ  

 Φνξνινγία  αθηλήησλ 

 Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο  

 Γήισζε ηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9) 

 Φφξνο  ππεξαμίαο απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ (Ν. 2065/1992) 

 Σέινο ραξηνζήκνπ 

 Τπνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ 

 Μεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ 

  Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο 

 E-Commerce 

       

Να αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο ΠΟΛ 1159/2011, ην εηδηθφ πξφγξακκα 

ειέγρνπ ( δειαδή νη εμεηδηθεπκέλεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, πέξαλ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ησλ Σαθηηθφ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ) εθδίδεηαη απφ ην 
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Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), αλαβαζκίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο 

Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000  «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο 

Ηζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». Σα ειεγθηηθά δεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην 

εηδηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ, ζα α-ληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην 

Γηεζλέο Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθά-ιηζεο/ISAE β3000 (άξζξν 3 θαη 9). 

 

Ζ  Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, αλάινγα κε ην ηχπν ζπκπεξάζκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη, δηαθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζε: 

α)  Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. 

β)  Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζέκαηα έκθαζεο. 

γ)  Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε επηθχιαμε. 

δ) Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή αδπλακία έθθξαζεο 

ζπκπεξάζκαηνο. 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζίαδνληαη ηα είδε ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, νη αηηίεο γηα 

ηηο νπνίεο εθδίδνηαη ε θάζε είδνπο έθζεζε θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 
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Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. 

ΔΙΓΗ ΔΚΘΔΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΧΗ 
ΠΟΣΔ ΔΚΓΙΓΔΣΑΙ ΤΝΔΠΔΙΔ 

Έθζεζε ρσξίο επηθχιαμε 

Όηαλ δελ πξνθχπηνπλ 

παξαβάζεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο 

Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ζην Τ.Οηθνλνκηθψλ 

απνζηέιιεηαη ζηελ  ειεγρφκελε εηαηξεία επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

φηη: α)  δελ πξνέθπςαλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ 

λφκηκσλ ειεγθηψλ,  β) απηφ γίλεηαη δεθηφ απφ ην Τ.Οηθνλνκηθψλ θαη γ) νη 

θνξνινγηθέο εγγξαθέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ηνπ Τ.Οηθνλνκηθψλ 

Έθζεζε κε ζέκαηα έκθαζεο 

Όηαλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα 

ησλ νπνίσλ ε θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ακθηζβεηείηαη 

(ηα ζέκαηα απηά 

επηζεκαίλνληαη σο ζέκαηα 

έκθαζεο) 

Έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία γηα ηα ζέκαηα 

έκθαζεο 

- 

  Ο έιεγρνο απηφο νινθιεξψλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ 

18 κελψλ απφ ηελ έθδνζε  

ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο/ 

Διεγθηηθά Γξαθεία  

 Μεηά ηε βεβαίσζε ηπρφλ θφξσλ ν έιεγρνο ζεσξείηαη πεξαησκέλνο 

Έθζεζε κε επηθχιαμε 
Όηαλ πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα κε 

επηθχιαμε 

Έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Δάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο κε ηνλ έιεγρν  

κφλν εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ, εθδίδεηαη εληνιή ειέγρνπ γηα ηα αληηθείκελα 

απηά 

- Ζ αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ην Νφκηκν Διεγθηή / Διεγθηηθφ 

Γξαθείν θάζε έγγξαθν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ 

Έθζεζε κε αξλεηηθφ 

ζπκπέξαζκα ή αδπλακία 

έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο 

Όηαλ πξνθχπηεη αδπλακία 

έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο 

(δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί γηα 

παξάδεηγκα ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα-ζηνηρεία) ή 

αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα (δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ) 

Γελ πξνβιέπεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα νινθιεξψλεηαη ν 

έιεγρνο απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο  

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ΔΞΑΙΡΔΗ: Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο φηη δελ 

ηνπο δφζεθαλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο  

ζε φηη αθνξά ην θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ.Ο έιεγρνο ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε  δηελεξγείηαη εληφο 18 κελψλ  

απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο 
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 Σν Πξνζάξηεκα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη: 

 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία. 

 Αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

 Βεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηέζεθαλ εγγξάθσο ππφςε ηεο 

επηρείξεζεο θαη απηή δηαηχπσζε εγγξάθσο ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο. 

Δθφζνλ νη παξαβάζεηο έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηνλ έιεγρν ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ ή  ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ινγηζηή – 

θνξνηέρλε πνπ ππνγξάθεη ηηο θνξνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ν νπνίνο πξέπεη λα αηηηνινγήζεη γηαηί 

δελ εληφπηζε ηελ παξάβαζε εθαξκνδνκέλσλ ζηε ζπλέρεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηλνινγίνπ. 

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα 

ειεγθηηθά γξαθεία βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο ISAE 3000 θαη ε 

ηεθκεξίσζε απηή λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ ηξίην έκπεηξν ειεγθηή λα κπνξεί λα 

επαιεζεχζεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία θαη ην εμαρζέλ ζπκπέξαζκα. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 4 

ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, αλαθέξεη ηη πξέπεη λα ηεξείηαη γηα θάζε Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Ζ ηήξεζε αθνξά ηα παξαθάησλ ζηνηρεία: 

o Αλαιπηηθφο Φάθεινο Σεθκεξίσζεο  

o Αλαιπηηθή Έθζεζε Σεθκεξίσζεο ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηεθκεξηψλνληαη γηα θάζε θνξνινγηθφ αληηθείκελν ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, είηε 

αθνξνχλ ζε πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, είηε ππάξρνπλ 

παξαβάζεηο ζε επηκέξνπο ηνκείο 

o πκπιεξσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ ζην νπνίν, γηα θάζε ειεγθηηθφ βήκα, γίλεηαη 

παξαπνκπή ζην θάθειν ειέγρνπ 

Να ζεκεησζεί φηη  κέξνο ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο απνηειεί ην Πξνζάξηεκα ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ θαη φηη ν αλαιπηηθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο δηαηεξείηαη 

απφ ηνπο Νφκηκνπο Διεγθηέο / Διεγθηηθά Γξαθεία γηα ηνπιάρηζηνλ 7 έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο θαη πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νπνηεδήπνηε δεηεζεί ( ΠΟΛ. 1011/10.1.2012). 
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  Σν ρξνλνδηάγξακκα έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ην εμήο: 

 Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο νινθιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία νπσζδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 

αξγφηεξν 10 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

(άξζξν 3-ΠΟΛ 1159/2011). 

 Ζ Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηνπο Νφκηκνπο ειεγθηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ έσο ηελ 10ε εκέξα 

ηνπ έβδνκνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθά γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

έθιεηζαλ ηζνινγηζκφ ηελ 30.6.2011 ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π. παξαηείλεηαη έσο ηελ 30.4.2012. (άξζξν 3 § 7 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1011/10.1.2012 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  ΠΟΛ 

.1086/30.3.2012). 

 

Σν δήηεκα ησλ ακνηβψλ ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ / Διεγθηηθψλ Γξαθείσλ θαιχπηεηαη 

απφ ην άξζξν 10 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ακνηβέο πξνζδηνξίδνληαη κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε, εκθαλίδνληαη δηαθξηηά ζην 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθπίπηνπλ θνξνινγηθά απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα. Σν 

δήηεκα ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη λφκηκνη ειεγθηέο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αηηία 

έληνλεο δηακάρεο, θαζψο ε απνδνρή κηαο πςειήο ακνηβήο απφ ηνπο ειεγθηέο γηα ηε δηελέξγεηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κηαο εηαηξίαο, κπνξεί λα ζέζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζε ακθηζβήηεζε.  

Σν άξζξν 10 αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν απηφ, νξίδνληαο φηη εηδηθή επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηωλ ακνηβώλ πνπ αληίθεηληαη ζηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη παξαπέκπνληαη γηα 

ηαθηηθό έιεγρν όπνηεο θξίλνληαη «αθύζηθεο». 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, αλ ην πηζηνπνηεηηθφ δελ 

πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δελ 

δηελεξγείηαη ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δελ έρεη εθδνζεί 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη ζηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θνξνινγηθφο 

έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πξφζηηκν απφ 

10.000 επξψ έσο 100.000 επξψ, ζχκθσλα κε ηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
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λ.2523/1997 αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ 

ειεγρφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ,  ε θνξνινγηθή αξρή πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεπηηθή 

επαιήζεπζε ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχλ νη  λφκηκνη 

ειεγθηέο/ειεγθηηθά γξαθεία θαη ην δείγκα απηφ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% . 

 

Οη λφκηκνη ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ππφθεηληαη ζε πνηνηηθφ 

έιεγρν (άξζξν 7 ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο). Ο έιεγρνο απηφο έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

- Δίλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε θνξνινγηθή αξρή 

- Γηελεξγείηαη απφ ζπλεξγεία ειεγθηψλ ηεο ΔΛΣΔ βάζεη ηνπ Ν.3693/2008 θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ειεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

     -     Σν δείγκα θαθέισλ επηιέγεηαη απφ ηελ ΔΛΣΔ θαη γηα θάζε λφκηκν ειεγθηή θαη ειεγθηηθφ 

γξαθείν πξέπεη λα ειέγρεηαη έλαο θάθεινο  ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε θάζε ηξηεηία, ελψ γηα θάζε 

ειεγθηηθή εηαηξεία πξέπεη λα ειέγρεηαη  έλαο  ή πεξηζζφηεξνη θάθεινη θάζε έηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη λφκηκνη ειεγθηέο/ειεγθηηθά γξαθεία δελ εθπιεξψζνπλ νξζά ηα 

θαζήθνληά ηνπο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη γηα θάζε παξάιεηςή ηνπο (πξνβέπνληαη απζηεξέο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνηλνινγίνπ, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο Ν. 3693/2008, επηβνιή κεγάισλ 

πξνζηίκσλ θαη αθαίξεζε ηεο άδεηαο ηνπ ειεγθηή- άξζξν 10). πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 

πνηνηηθνχο ειέγρνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ επξήκαηα, κε βάζε ηα νπνία κπνξεί θαηά πεξίπησζε 

ή λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο γηα βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ 

θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, ή λα γίλεη παξαπνκπή ππνζέζεσλ ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο ΔΛΣΔ 

θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3148/2003 εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

(άξζξν 7,  παξ. 5 ηεο ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη είλαη: α) 

ζχζηαζε, β) επίπιεμε,  γ) πξφζηηκν χςνπο κέρξη 50.000 επξψ, δ) πξνζσξηλή αλαζηνιή άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο κέρξη έλα έηνο, ε) νξηζηηθή δηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ ζέζπηζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ επηδηψθεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Ζ ειιεληθή πνιηηεία, ζε απηή ηε λέα δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, εκπιέθεη κεηαμχ άιισλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

παξέρεη ζε απηνχο έλα επηπξφζζεην ξφιν παξάιιεια κε απηφλ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ εηαηξηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
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πξνυπνζέζεηο. Πξνθεηκέλνπ ε ζέζπηζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ λα είλαη επηηπρήο, 

απαηηείηαη ε νξζή νξηνζέηεζε ησλ ξφισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγθνχ 

ειέγρνπ, δειαδή ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή θαη ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

  

Η ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ 
 

 

4.1  Έλλνηα  Αλεμαξηεζίαο  Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 

δηαθεξχμεηο θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC είλαη ε εμήο
14

: 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 

Ζ αλεμαξηεζία είλαη ζεκαληηθή γηα ην ειεγθηηθφ ιεηηνχξγεκα πξσηαξρηθά ιφγσ ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη απηή ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ (audit quality), γηα ηελ νπνία ππάξρεη ε 

αληίιεςε φηη εκπεξηθιείεη ηηο έλλνηεο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εκπεηξνγλσζίαο. Ζ θαηαλφεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο απηή 

ε έλλνηα δελ είλαη κφλν ηερληθή αιιά γλσζηηθή θαη πνιηηηζκηθή  (Wolnizer, 1987).  

Γελ ππάξρεη αθφκε επίζεκε ζεσξία ή γεληθά απνδεθηφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ λα 

ζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο. Ζ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπνξθσηνχ ειεγθηή  

απνηειεί επίκαρν ζέκα κέρξη θαη ζήκεξα. ηηο αξρέο ηνπ 20
ν
 αηψλα, ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο 

ζπλδέζεθε κε ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ ινγηζηή-ειεγθηή ηνπ δένληα ραξαθηήξα θαη ηεο 

λνεηηθήο θαηάζηαζεο σο απφξξνηα  ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο αθνζίσζήο ηνπ. πλεπψο, 

ζεσξήζεθε φηη ε αλεμαξηεζία είλαη ζπλψλπκν ηεο αθεξαηφηεηαο, ηηκηφηεηαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο
15

, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ειεχζεξε βνχιεζε θαη δξάζε ηνπ ειεγθηή θαηά 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Οη (Careyθαη Doherty, 1996) απέδσζαλ ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο σο κηα λνεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνιχ πην βαζηά απφ ηελ επηθαλεηαθή παξνπζίαζή ηεο απφ ηα πξφηππα.  

                                                 
14

 Αλάθηεζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ www.soel.gr.   

15
Αλάινγνο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ν Σαρπλάθεο Π., (2004) “Ζ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή- ινγηζηή, Κξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο αγγιηθήο θαη ακεξηθάληθεο βηβιηνγξαθίαο”, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν << 

Αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ 

δηελέξγεηα αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ, ψζηε ην έξγν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα απνθηά αμηνπηζηία θαη ηα πνξίζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ λα είλαη επξχηεξα ρξήζηκα>>. 

 

http://www.soel.gr/
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Ο πην αθξηβήο νξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή δφζεθε απφ ηνπο  (Hartley θαη Ross 

1972). ε απηφλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν ηεο αλεμαξηεζίαο: 

- ε αίζζεζε ηνπ λα είλαη θάπνηνο απηνδχλακνο θαη λα κελ εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ηεο 

δηνίθεζεο   

- ην λα είλαη θάπνηνο πξαγκαηηθά αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο θαη  

- λα θαίλεηαη αλεμάξηεηνο απφ έλαλ νξζνινγηθά ελεκεξσκέλν επελδπηή. 

 

Λφγσ ηεο αζάθεηαο πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή 

θαζψο θαη ηεο αιιαγήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
16

, ελψ παιαηφηεξα απηή ζεσξνχληαλ κηα 

εζηθή-δενληνινγηθή θαηάζηαζε ζήκεξα ππάξρεη επξέσο ε αληίιεςε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ 

κπνξεί λα ξπζκηζηεί (ή απηνξπζκηζηεί) κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο Κψδηθεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη/ή ησλ θπβεξλεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη λα ειεγρζεί θαη 

δηαπηζησζεί κέζσ ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ (Hudaib θαη Roszaini, 2009). 

 

 

4.2. Αλεμαξηεζία ‘ζηελ πξαγκαηηθφηεηα’ θαη Αλεμαξηεζία ‘ζηελ εκθάληζε’  
 

 

Οη εμαγγειίεο θαη ηα πξφηππα δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ απαηηνχλ νη 

ειεγθηέο λα είλαη αλεμάξηεηνη ηφζν „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟ φζν θαη „ζηελ εκθάληζε‟
17

. Ζ 

αλεμαξηεζία „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟ πθίζηαηαη φηαλ νη ειεγθηέο φλησο ελεξγνχλ κε 

αληηθεηκεληθφηεηα, αθεξαηφηεηα, ακεξνιεςία θαη ειεπζεξία απφ νπνηαδήπνηε ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα. Δπεηδή πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απφ ηνπο κεηφρνπο 

θαη άιια ηξίηα κέξε θαη ζπλήζσο απηά ηα κέξε δελ έρνπλ ηξφπν λα δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε ή 

απνπζία ηεο αλεμαξηεζίαο „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟, ε αλεμαξηεζία πξέπεη λα είλαη ηφζν 

θαηλνκεληθή φζν θαη πξαγκαηηθή. Ζ αλεμαξηεζία „ζηελ εκθάληζε‟ έρεη ηελ εμήο έλλνηα: φηη ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε αληίιεςε απφ ηξίηνπο φηη ν ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο. 

                                                 
16

 Λφγσ ηεο πςειήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εχξνο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη ζρεδφλ θάζε ππεξεζία πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη έζνδα. 

17
 Σν SEC ππνζηήξημε φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φζν θαη ε αλεμαξηεζία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ απαηηεί εθηφο απφ ην λα είλαη νη ειεγθηέο πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνη 

απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ηνπο θαη νη νξζνινγηθνί επελδπηέο λα έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη απηνί είλαη 

αλεμάξηεηνη (SEC 2000a). 
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Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο
18

(Section 290.6) ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηψλ δίλεη ηνπο εμήο νξηζκνχο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο ηεο αλεμαξηεζίαο: 

 Αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο - Independence of mind (or in fact) 

Ζ λνεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ επαγγεικαηία ειεγθηή - ινγηζηή λα δηακνξθψζεη κηα 

άπνςε αλεπεξέαζηνο απφ επηξξνέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε, κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη λα δξα κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ 

ζθεπηηθηζκφ. 

 Αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε -Independence in appearance (ή perceived independence) 

Ζ απνθπγή γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ ηέηνηαο ζεκαζίαο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα 

έλα ινγηθά ζθεπηφκελν ηξίην πξφζσπν, αθνχ ζηαζκίζεη φια ηα ζρεηηθά γεγνλφηα θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο φηη ε αθεξαηφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα ή ν επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο ηνπ 

ειεγθηηθνχ θνξέα ή κέινπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. 

Ζ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηξίησλ γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή. Όηαλ νη ρξήζηεο ησλ ειεγθηηθψλ αλαθνξψλ πηζηεχνπλ φηη ν ειεγθηήο δελ είλαη 

αλεμάξηεηνο, ζα απνδψζνπλ ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε θαη δηαζθάιηζε ζηελ άπνςε ηνπ ειεγθηή 

φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηελ ειεγθηηθή αλαθνξά. Αθφκε θαη αλ νη ειεγθηέο είλαη φλησο 

αλεμάξηεηνη, εάλ νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ άπνςε φηη απηνί ιεηηνπξγνχλ σο ππεξαζπηζηέο ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ε αμία πνπ επηηειεί ν έιεγρνο ράλεηαη. Έηζη, ε αμηνπηζηία ησλ ειεγθηψλ 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα αιιά εμίζνπ θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

 

 

4.3    Καλνληζηηθφ Πιαίζην γηα ηελ Πξνάζπηζε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Ζ ειιεληθή πνιηηεία επηρεηξεί λα ζσξαθίζεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κε ηελ ζέζπηζε ησλ εμήο θαλνληζκψλ θαη 

λφκσλ
19

: 

 

 

                                                 
18

Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants (IFAC) - 2012  Edition. 

 
19

 Αλάθηεζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ .Ο.Δ.Λ. www.soel.gr 

http://www.soel.gr/
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 Καλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ 

Φ.Δ.Κ. 364/B/7.5.1997 

 

Άξζξν 1: Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ εζηθνχ θαη 

επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ κειψλ ηνπ, φζν θαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ 

ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ., νθείιεη κεηαμχ άιισλ: Να ηεξεί 

επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη ησλ 

ειεγρφκελσλ. 

 

Άξζξν 4: Αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία 

Κάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ ειεγρφκελνπ.  

ακεξφιεπηε γλψκε, νθείιεη λα κε απνδερζεί ηελ εξγαζία ή λα δηαθφςεη ηελ αλαηεζείζα ζε 

απηφλ εξγαζία, αλ νη ππάξρνπζεο ή δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο θινλίδνπλ είηε ηελ αλεμαξηεζία, 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνο απηφλ εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ, είηε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ζπλαδέιθνπο κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

Γηα ηελ κε απνδνρή ή ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή, εθαξκφδνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην .Ο.Δ.Λ. θαη φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη 

νξηδφκελεο απφ ηελ παξ. 4 ηνπ πην θάησ άξζξνπ 8 δηαδηθαζίεο.  

Κάζε ειεγθηηθφο θνξέαο θαη θάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθφινπζνπο 

θαλφλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ: 

 Να κελ παξέρεη ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επηηξέπεη 

ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. Γελ είλαη αζπκβίβαζηε ε παξνρή 

ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλπαξερφκελσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή 

επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαηεζέλ ζ‟ απηφλ έξγν. 

 Ζ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή. 

http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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 Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρνκέλνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα 

απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηελ θξίζε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ή απνθάζεηο ηνπ 

ειεγρνκέλνπ. 

 Να ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρνκέλσλ ή άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο αληηθεηκεληθέο 

δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ. 

 Να κελ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν 

απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρνκέλνπ ή απφ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

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

θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ θαζ‟ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα. 

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

κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ. 

 Να κελ δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο 

λνκίκνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε, ηελ εθηέιεζε 

θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ. 

 Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ 

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

γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε αλαηηζέκελεο ζ‟ απηφλ εξγαζίαο. 

 Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ή ζε ειεγθηηθφ θνξέα ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δηαπξαγκάηεπζε ή εθ ησλ πζηέξσλ κείσζε ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ. Παξέθθιηζε 

απφ ηελ απαγφξεπζε απηή επηηξέπεηαη κφλν αλ ζπληξέρεη εηδηθά αηηηνινγεκέλνο ιφγνο 

θαη έρεη ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ε αλάιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ απφ λφκν ειέγρνπ κηαο 

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

ηνπ έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ σο 

ηαθηηθνχ ειεγθηή ηεο νηθνλνκηθήο απηήο κνλάδαο:  

 είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο, 

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

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε θχξην 

αληηθείκελν ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα. 

Ζ απαγφξεπζε απηή κπνξεί λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.  

 Ν 3148/2003 - Άξζξν 12 Παξάγξαθνο 3  

Με ην άξζξν 12 ηνπ Ν3148/2003 ζεζπίδνληαη απζηεξά θαη εθηεηακέλα  αζπκβίβαζηα
20

 γηα 

φινπο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

πγθεθξηκέλα, δελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία αλήθεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

πνπ δηελεξγεί έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. ή ζε 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε 

ζρέζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ νπνία πξνμελείηε ακνηβαηφηεηα ζπκθεξφλησλ, φπσο:  

 εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο, 

 ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 

 ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν ζρήκα θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ κε ηελ επηρείξεζε, 

 πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, 

 ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, 

 ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, 

 εθπξνζψπεζε πξνο θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο, ππεξεζίεο ή εξγαζίεο εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή, 

 εθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη` επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο 

σο εγγξαθέο ή ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, 

 αλάπηπμε ή παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ, 

 εμεχξεζε ζηειερψλ γηα ζέζεηο επζχλεο, 

                                                 

20
 Βιέπε επίζεο ην ΠΓ 226/1992 -  Άξζξν 15 Αζπκβίβαζηα - Απαγνξεχζεηο 
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 θαηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

 δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, 

 ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, 

 απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ γηα εηζθνξά, πψιεζε, 

εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε, 

 ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο εηαηξεηψλ, 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ, 

 ππεξεζίεο ζπκβνχινπ επελδχζεσλ, 

 ππεξεζίεο εθθαζαξηζηεί, 

 ππεξεζίεο εθηάθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζην 

Υ.Α.Α. 

 Ζ ηζρχο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 αξρίδεη κεηά δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 Νφκνο 3693/2008
21

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 20: 

1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηνχο νληνηήησλ θαη θέξνπλ ην βάξνο 

ηεο απφδεημεο φηη ελεξγνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηξφπν 

αλεμάξηεην. Κχξην θξηηήξην γηα ηελ χπαξμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο είλαη ε κε 

ζπκκεηνρή ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

2. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, φηαλ κεηαμχ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ή 

ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν αλήθεη θαη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε, ε νπνία ζα νδεγνχζε έλαλ ελεκεξσκέλν, 
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αληηθεηκεληθφ θαη ζπλεηφ ηξίην λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δηαθπβεχεηαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. ρέζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ζεσξεζνχλ φηηδηαθπβεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία, είλαη ηδηαίηεξα ε παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

3. Όηαλ ε αλεμαξηεζία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απεηιείηαη απφ 

θαηαζηάζεηο απηνειέγρνπ, ηδίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηφηεηαο ζπλεγφξνπ, νηθεηφηεηαο, 

εθθνβηζκνχ θαη δηαηάξαμεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν 

ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξφζθνξα κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηφ βαζκφ. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα απηά δελ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ζε αλεθηφ βαζκφ ηνλ θίλδπλν 

ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρνπλ 

ππνρξέσζε λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ν 

λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα αξλεζεί ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, εάλ πθίζηαληαη ζπλζήθεο απηνειέγρνπ ή ηδίνπ ζπκθέξνληνο. 

5. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηελ 

ΔΛΣΔ, εθζέηνληαο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα 

πξφζθνξα κέηξα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε 

αλεθηφ βαζκφ, γηα ηε ιήςε κε δεζκεπηηθήο γλσκάηεπζεο θαη θαζνδήγεζεο επί ηνπ 

πξαθηένπ, δεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή θξίζε πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο γίλεηαη θαηά ην ζηάδην 

ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

6. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθά, ζηα Φχιια Δξγαζίαο, φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, 

θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε αλεθηφ 

βαζκφ. 

7. Με Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο ΔΛΣΔ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη, εμεηδηθεχνληαη θαη 

εξκελεχνληαη:  

o ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πξφζθνξα κέηξα ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

o θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη ε ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο, 
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θαηαζηάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα πξφζθνξα κέηξα ηα νπνία, εθφζνλ ιεθζνχλ θαη 

πινπνηεζνχλ, είλαη δπλαηφλ λα άξνπλ ηελ απαγφξεπζε, πνπ ηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 – Αλεμαξηεζία 

1. Πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 20 θαη 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην 

ειεγθηηθφγξαθείν: 

Α) θάζε ρξφλν επηβεβαηψλεη γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, 

Β) θάζε ρξφλν γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηε θχζε θαη έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ειέγρσλ, 

Γ) δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, 

θαζψο θαη γηαηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, θαηά ηαεηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

2. Γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, 

φζνλ αθνξάηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο: 

Α) ν λφκηκνο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή γηα 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πέληε ζπλερή ρξφληα θαη λα επαλαιάβεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ κεηά παξέιεπζε δχν ζπλερψλ ρξφλσλ, 

Β) ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα 

ρξνληθή πεξίνδνπνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή ρξφληα θαη ν νξηζκφο ηνπ κπνξεί 

λα επαλαιεθζεί κεηά απφπαξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ ρξφλσλ. 

3. Ο λφκηκνο ειεγθηήο ή ν θχξηνο ειεγθηήο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη 

νπνηαδήπνηεζέζε ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δχν 

ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελίαπνπ έπαπζε λα ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα. 
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Δπηπξφζζεηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ειήθζεζαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ. 

 

 Ρπζκίζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί αλεμαξηεζίαο νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε (λέα) Όγδνε Διεγθηηθή Οδεγία 2006/43/ΔΔ
22

, ξπζκίδεη κηα ζεηξά 

απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Έλα απφ απηά ηα ζέκαηα 

είλαη απηφ ηεο αλεμαξηεζίαο. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ν ειεγθηήο θαη ν θνξέαο ειέγρνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο απφ ηνλ 

πειάηε θαη δελ αλακηγλχνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ Οδεγία ζην άξζξν 22 ζεζπίδεη ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο : 

α) Γελ πξέπεη λα γίλεηαη αλαδνρή ηνπ ειέγρνπ φηαλ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή, ηνπ θνξέα ειέγρνπ ή 

ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ ππάξρεη άκεζα ή έκκεζα θαηνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, άιια 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ζρέζε εξγαζίαο,παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (non-audit 

services) ή άιιε ζρέζε, ηέηνηα πνπ έλαινγηθά θαη αληηθεηκεληθά ζθεπηφκελν ηξίην πξφζσπν, 

έρνληαο γλψζε φισλ ησλζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζα ζπκπέξαλε φηη πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

β)  Όηαλ πθίζηαληαη απεηιέο (φπσο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, εμνηθείσζε θαη θηιηθέο 

ζρέζεηο, ζχκπησζε θξηλφκελνπ θαη θξηηή, ζπλεγνξία θαη απεηιέο), ν ειεγθηήο ή ν θνξέαο πξέπεη 

λα ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα λα κεηψζεη απηέο ηηο απεηιέο. Δάλ νη απεηιέο απηέο είλαη 

ηφζν ζνβαξέο ψζηε, παξά ηα κέηξα, λα πεξηνξίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ή ηνπ θνξέα, ν 

ειεγθηήο ή ν θνξέαο δελ πξέπεη λα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν. 

 

 Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ (SEC) – Νφκνο Sarbanes-Oxley 

Σν δήηεκα ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ έιαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα φηαλ ε 

απνθάιπςε εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο αξρέο ηνπ 21
ν
 αηψλα πξνθάιεζε ηελ θαηαθξαπγή γηα ηελ 

παξνρή απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο, θαζψο 

ζεσξήζεθε φηη ζπλέβαιε νπζησδψο ζε απηέο ηηο ειεγθηηθέο απνηπρίεο.  

Ο λφκνο Sarbanes-Oxley πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2002 ππήξμε ην κέηξν ηεο ηφηε 

θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή θαη 
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Ζ 8ε νδεγία πξνβιέπεη ηνπο φξνπο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ θαη ζεζπίδεη κηα 

αλεμάξηεηε δεκφζηα επνπηεία γηα ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο απφ ηα θξάηε κέιε. 
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πξαγκαηεχεηαη πνιιέο δηαζηάζεηο ηφζν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  φζν  θαη  ηεο  δηαδηθαζίαο  

ρξεκαηννηθνλνκηθήο  πιεξνθφξεζεο. 

 

Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κέηξσλ ηα νπνία αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ: 

 ηα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηθψλ επηηξνπψλ ειέγρνπ 

Οη επελδπηέο έρνπλ αλάγθε απφ ηε δηαζθάιηζε κηαο ηζρπξνχο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ππφ ηελ 

κνξθή χπαξμεο κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ πνπ λα απαξηίδεηαη απφ αλεμάξηεηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ λα είλαη γλψζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ησλ 

πεξίπινθσλ ζχγρξνλσλ δεηεκάησλ ηεο ινγηζηηθήο. Μηα απνηειεζκαηηθή επηηξνπή ειέγρνπ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά ηεο θαη αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζην δηνξηζκφ ηνπ ειεγθηή, 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνιαβψλ θαη ζηελ επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα 

απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ απνιαβψλ ηνπ ειεγθηή θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ λα ακθηζβεηεζεί. Οη εηαηξίεο 

θαη νη επηηξνπέο ειέγρνπ ηνπο δελ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ κφλν ηα πνζά πνπ δίλνληαη γηα 

ηηο ειεγθηηθέο θαη ηηο κε ειεγθηηθέο εξγαζίεο αιιά ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ 

ειεγθηή θαη πψο ην επελδπηηθφ θνηλφ αληηιακβάλεηαη απηφλ ηνλ νηθνλνκηθφ δεζκφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ειεγθηή. 

 ηηο ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ 

ειεγθηψλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λφκνο απηφο επέβαιε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ ηελ 

απαίηεζε λα πηνζεηήζεη θαλνληζκνχο απαγφξεπζεο παξνρήο δηάθνξσλ εηδψλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο-πειάηεο απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ απμαλφκελνπ κεξηδίνπ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζηηο ζπλνιηθέο απνιαβέο ηνπ 

ειεγθηή. Ο επαθφινπζνο θαλνληζκφο πνπ εμέδσζε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην 2003 

απαγφξεπζε ζηηο εηαηξίεο ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ
23

 απφ ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί ν ινγηζηηθφο έιεγρφο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ν 

θαλνληζκφ απηφο επέβαιε ηελ δεκνζηνπνίεζε εηεζίσο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ-ακνηβψλ  

ησλ ειεγθηψλ αλά θαηεγνξία παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ. 

                                                 
23

Απαγφξεπζε παξνρήο ελλέα θαηεγνξηψλ κε ειεγθηηθψλ-δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (Sec.201- Τπεξεζίεο εθηφο ηνπ 

πεδίνπ εξγαζίαο ησλ ειεγθηψλ, βιέπε ζει 43). 
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Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

α) ακνηβέο ειέγρνπ  

β) ακνηβέο γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν εξγαζίεο  

γ) ακνηβέο γηα θνξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη  

δ) „φιεο νη άιιεο ακνηβέο‟ 

Ο φξνο  ‘ακνηβέο ειέγρνπ’ αλαθέξεηαη ζην πνζφ πνπ ιακβάλεη ν ειεγθηήο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα γεληθψο απνδεθηά ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηελ δηαηχπσζε 

ηεο γλψκεο ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο.  

Οη ‘ακνηβέο γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν εξγαζίεο’ είλαη νη ακνηβέο πνπ δίλνληαη 

ζηνπο ειεγθηέο θαη  είλαη επιφγσο ζρεηηδφκελεο κε ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο ή ηηο εξγαζίεο 

επηζθφπεζεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ακνηβέο ειέγρνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ακνηβέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πνζά πνπ πιεξψλνληαη γηα ηε δηελέξγεηα λνκηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο, ηελ αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη άιιεο. 

 Οη ‘ακνηβέο γηα θνξνινγηθέοππεξεζίεο’ πεξηιακβάλνπλ ηηο ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία πνπ αθνξά ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ, ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ εζληθή θαη δηεζλή 

λνκνζεζία φπνπ εθαξκφδεηαη θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ζρεηηθή κε ηελ θνξνινγία. 

ηελ θαηεγνξία ‘φιεο νη άιιεο ακνηβέο’ πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνεγνχκελεοηξεηο θαηεγνξίεο ακνηβψλ. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λφκνπ SOXείλαη ε ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο 

Δπνπηείαο ησλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ (PCAOB) ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο επνπηείαο. 

Όιεο νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα εγγξαθνχλ ζην PCAOB θαη 

θάζε εηαηξία πνπ ειέγρεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ππφθεηηαη ζε εηήζηα 

επηζεψξεζε απφ ην PCAOB. 

 ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα αλψηαηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ 

Έλα απφ ηα πνιπζπδεηεκέλα άξζξα ηνπ λφκνπ είλαη εθείλν πνπ απαηηεί πξνζσπηθή έγθξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ηεο εηαηξίαο απφ ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
24

. Απηά νθείινπλ λα 

πηζηνπνηνχλ θαη λα επηθπξψλνπλ πξνζσπηθά φηη νη εθζέζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν 

                                                 
24

Άξζξν „Ο λφκνο Sarbanes-Oxley θαη ηα εηαηξηθά ζθάλδαια‟ ησλ ElisabethOltheten θαη Θεφδσξνπ νχγηαλλε, 

4/3/2004 ,Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο. 



45 

 

αιεζή θαη αθξηβή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ πξέπεη λα 

πηζηνπνηνχλ φηη έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη νη ίδηνη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ 

αλ νη θαηαζηάζεηο είλαη φλησο αθξηβείο ή φρη. 

χκθσλα κε ην άξζξν 404 ηνπ λφκνπ SOX θαη ηνλ αληίζηνηρν θαλνληζκφ ηνπ SEC 

(2004), νη ειεγθηέο ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Νέαο Τφξθεοεηαηξηψλ 

νθείινπλ α) λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηνπο, θαζψο θαη β) ηελ γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο αμηνινγεί ε δηνίθεζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ – ν θαλνληζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

απηή ηελ απαίηεζε θαηαξγήζεθε ην 2007 (SEC Rule 33-8809). 

 ηελ απαγφξεπζε ηεο ρνξήγεζεο εηαηξηθψλ δαλείσλ ζε δηεπζπληέο θαη αλψηαηα 

ζηειέρε 

Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε είηε άκεζσλ είηε έκκεζσλ δαλείσλ ζηνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο 

θαηο ηνπο νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο, αιιά θαη θάζε άιιε κνξθή πξνζσπηθήο ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπο είηε απφ ηελ ίδηα εηαηξία είηε απφ νπνηαδήπνηε ζπγαηξηθή ηεο αλεμαξηήησο ιφγνπ. 

 ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη δηεχξπλζε ηεο δηαδηθαζίαο  γλσζηνπνηήζεσλ 

(disclosures) ηεο εηαηξίαο, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. 

 

 

 Δπηπηψζεηο ηνπ λφκνπ SOX 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ,  νη νπνίεο αθνινχζσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο επέθεξε αιιαγέο ζηνλ ειεγθηηθφ θαη ινγηζηηθφ θιάδν κε πνιινχο ηξφπνπο θαη 

είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο  θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ινγηζηέο.  

ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο
25

ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley, νη Rittenberg θαη Miller (2005) 

ηνπ Institute of Internal Auditors ηνλίδνπλ φηη νη εηαηξίεο έρνπλ βειηηψζεη ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειέγρνπο ηνπο θαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο εθιακβάλνληαη απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ 

σο πην αμηφπηζηεο, νη Ashbaugh-Skaife et al (2007) δηαπηζηψλνπλ φηη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηείλεη 

                                                 
25

 Άξζξν ηνπ Ηαηξίδε Γεψξγηνπ ζην http://www.section404.org/UserFiles/File/Website%20-

%20Misc/International/GREEK_e-logos.greek_articles.pdf κε ζέκα: Ο ΝΟΜΟ SARBANES-OXLEY:ΟΦΔΛΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ 

http://www.section404.org/UserFiles/File/Website%20-%20Misc/International/GREEK_e-logos.greek_articles.pdf
http://www.section404.org/UserFiles/File/Website%20-%20Misc/International/GREEK_e-logos.greek_articles.pdf


46 

 

λα είλαη ρακειφηεξν γηα εηαηξίεο πνπ έρνπλ βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σαπηφρξνλα, ε έθζεζε Lord θαη Benoit (2006) θαηαιήγεη φηη εηαηξίεο ρσξίο νπζηαζηηθέο 

αδπλακίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηνπο, ή εηαηξίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη 

λα δηνξζψζνπλ έγθαηξα ηηο δηάθνξεο αδπλακίεο, παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηηο 

απνδφζεηο ησλ κεηφρσλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο εηαηξίεο. 

Δπηπιένλ, νη απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία αχμεζαλ ηηο 

ψξεο απαζρφιεζεο ησλ ειεγθηψλ, ην θφζηνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη ηηο ακνηβέο πνπ 

ρξεψλνπλ νη ειεγθηέο ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ(PanditG., RubenfieldA., 2011)πνπ εμεηάδεη ηελ αχμεζε
26

 

ησλ ζπλνιηθψλ απνιαβψλ ησλ ειεγθηψλ (ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο 

ηέζζεξηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο) πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηα έηε 2002-2007 κεηά ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX, ππνδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ λα πεξηνξίζεη ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε αλάκεζα ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαη ηνλ ειεγθηή-νπζηαζηηθά 

δηαθνξνπνηήζεθε ε πεγή απηήο ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ε ζχγθξηζε ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο ειεγθηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2002-2007 απφ έλα δείγκα 434 εηζεγκέλσλ Ακεξηθάληθσλ εηαηξηψλ, δείρλνπλ α) φηη νη 

αιιαγέο πνπ επέβαιε ν λφκνο ηνπ SOX ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαινγίαο ησλ ακνηβψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο θαη β) ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ θαζψο θαη ησλ ακνηβψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη ηηο θνξνινγηθέο εξγαζίεο (δχν 

ζεκαληηθέο πεγέο κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ), γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ ηειηθνχ πνζνχ πνπ 

έιαβαλ νη ειεγθηέο σο αληακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο. 

Μεγάιν πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη  ζηελ αλάγθε 

ζπκκφξθσζεο ζην άξζξν 404 ηνπ SOX ή ζηελ έκθαζε πνπ δφζεθε ιφγσ ηεο απνθάιπςεο κεγάισλ εηαηξηθψλ 

ζθαλδάισλ θαηά ηε δηελέξγεηα αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή. Σέηνηνπ είδνπο ζθάλδαια ζα 

νδεγνχζαλ ηνπο ειεγθηέο ζηελ επέθηαζε ηνπ εχξνπο ηνπ ειέγρνπ ηνπο θαη ζα ρξέσλαλ ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο 

πςειφηεξεο ακνηβέο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο. 

 



47 

 

4.4 Παξάγνληεο  Νφζεπζεο -  Απεηιέο  ηεο  Αλεμαξηεζίαο  ηνπ  Οξθσηνχ 

Διεγθηή Λνγηζηή 

 

χκθσλα κε ηνλ (Σαρπλάθεο Π., 1999),νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή είλαη: 

 Ζ καθξνρξφληα παξακνλή ελφο ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία (auditor tenure ) 

 Σν κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο (auditing size) 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ (auditing competition) 

 Ζ ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ-ζπκβνπιεπηηθψλ (consulting) 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή πξνο ηελ ειεγρφκελε εηαηξία-πειάηε (Management 

advisory services-MAS ή Non-AuditServices-NAS) 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα κειεηεζεί ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο, δειαδή αλ ε ηαπηφρξνλε 

παξνρή ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή (consulting) βαζίδεηαη ζηελ ηδηαίηεξε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ ζχκβνπιν θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ ειεγθηή ζηελ 

δηνίθεζε, κε απνηέιεζκα απηφο λα κελ δηελεξγεί επαξθή θαη ακεξφιεπην έιεγρν ησλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ (απεηιή εμνηθείσζεο ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ηνπ ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ). Δάλ ν ειεγθηήο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ 

ειεγρφκελν, ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο ιφγσ ησλ δηθψλ 

ηνπ/ηεο ζπζηάζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ειεγθηήο ίζσο απνηχρεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

δένπζα απφζηαζε θαη λα επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν ζην ειεγθηηθφ ηνπ θαζήθνλ.Ο ειεγθηήο 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ελδερνκέλσο λα παξαβιέςεη ιάζε ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή εθ κέξνπο ηνπ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή λα ζπγθαιχςεη ιάζε πνπ αληρλεχηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ θαη αθνξνχλ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο (απεηιή απηφ-

αμηνιφγεζεο φηαλ κηα πξνεγνχκελε θξίζε είλαη αλάγθε λα επαλαμηνινγεζεί απφ ηνλ ειεγθηή 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα απηήλ). 
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ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο IFAC (2012 έθδνζε: Section 100.12) 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ησλ απεηιψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αζθεί (κία εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη θαη ε αλεμαξηεζία). 

o Κίλδπλνη-Απεηιέο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έλα επξχ θάζκα ζρέζεσλ θαη 

πεξηζηάζεσλ. Μηα ζρέζε ή πεξίζηαζε δεκηνπξγεί θίλδπλν φηαλ κπνξεί λα δηαθπβεχζεη ή 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ζα δηαθπβεχζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

ινγηζηή κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο. Μία ηέηνηα ζρέζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θηλδχλνπο-απεηιέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκειηψδεηο αξρέο 

Οη θίλδπλνη-απεηιέο εληάζζνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Κίλδπλνο-απεηιή πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο (self-interest threat): Ο θίλδπλνο φηη έλα 

νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ ζα επεξεάζεη αλάξκνζηα κία απφθαζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ ινγηζηή. 

2.  Κίλδπλνο-απεηιή απηφ-αμηνιφγεζεο (self-review threat): Ο θίλδπλνο φηη ν πηζηνπνηεκέλνο 

ινγηζηήο δε ζα αμηνινγήζεη ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ή άιινπ αηφκνπ ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ, ζην νπνίν απηφο ζα ζηεξίμεη ηελ απφθαζή ηνπ. 

3. Κίλδπλνο-απεηιή ππεξάζπηζεο (advocacy threat): Ο θίλδπλνο λα δηαθπβεχεηαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ινγηζηή φηαλ απηφο ππεξαζπίδεηαη ηνλ πειάηε ή ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ. 

4.  Κίλδπλνο-απεηιή εμνηθείσζεο (familiarity threat): Ο θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζηε καθξά 

θαη ζηελή ζρέζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ινγηζηή κε ηνλ πειάηε ή εξγνδφηε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηνλ επεξεαζκφ ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

5. Κίλδπλνο-απεηιή εθθνβηζκνχ (intimidation threat): Ο θίλδπλνο φηη ν πηζηνπνηεκέλνο 

ινγηζηήο ζα απνζαξξχλεηαη απφ ην λα ελεξγεί αληηθεηκεληθά, ιφγσ πηέζεσλ. 

 

 

4.4.1 Με Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο - Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

Οη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (ρήκα 2-Δίδε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ) αλαθέξνληαη επίζεο κε 

ηνλ φξν δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (management advisory services) ή ζπκβνπιεπηηθέο (consulting) , 

αιιά ν πξψηνο φξνο είλαη πεξηζζφηεξν επξχο ππφ ηελ έλλνηα φηη ζηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 
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πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθέο πξνο ζπκκφξθσζε ππεξεζίεο (φπσο είλαη απηέο ηεο 

θνξνινγίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο) θαζψο θαη νη ππεξεζίεο δηαζθάιηζεο (φπσο είλαη ε ππεξεζία 

λνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ πξηλ ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε κηαο επηρείξεζεο θαη ε 

ππεξεζία ε ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ) (Beattie and Fearnley 2002). 

 

 

 

ρήκα 2-Δίδε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ
27

 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1998, ν πξφεδξνο ηνπ SEC Arthur Levitt θαηαιφγηζε ζηνλ θιάδν 

ησλ ειεγθηψλ ηελ απνηπρία δηαηήξεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. ηελ νκηιία 

ηνπ, ν Πξφεδξνο Arthur Levitt επαλέιαβε ηελ ζέζε ηνπ φηη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζε κηα 

πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο, παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

παξαβιέπνληαο ζπγθεθξηκέλεο αληηδενληνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ. 

Σν 2000, ην SEC (2000f, Preliminary Note) αλαζεψξεζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, πηνζεηψληαο επηζήκσο ηέζζεξηο αξρέο βάζεη ησλ 

νπνίσλ νη θαλνληζηηθνί θνξείο θαη νη ειεγθηέο  ζα  πξέπεη λα θξίλνπλ  πνηα είδε κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

                                                 
27

Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο Γ.Νηδαλάηνπ - Κεθάιαην Γ/Κψδηθαο Γενληνινγίαο, ζει 112. 
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Οη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ειεγθηή  ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε  πηζαλψο 

λα: 

1) Γεκηνπξγνχλ ακνηβαίν θαη ζπγθξνπφκελν ζπκθέξνλ (conflict of interest) αλάκεζα ζηνλ 

ειεγθηή-ινγηζηή θαη ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε. 

2) Σνπνζεηνχλ ηνλ ειεγθηή-ινγηζηή ζηε ζέζε λα ειέγρεη ηελ ίδηα ηνπ/ηεο εξγαζία. 

3) Έρνπλ σο ζπλέπεηα λα δξα ν ειεγθηήο ζαλ ηε δηνίθεζε ή ζαλ εξγαδφκελνο ηεο εηαηξίαο ηελ 

νπνία ειέγρεη. 

4) Σνπνζεηνχλ ηνλ ειεγθηή-ινγηζηήζηε ζέζε ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε. 

 

 Με επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ ην 2003 έζεζε ζε εθαξκνγή ην άξζξν 201 ηνπ λφκνπ 

SOX απαγνξεχνληαο ηελ παξνρή ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ελλέα 

θαηεγνξηψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζεσξήζεθε φηη πηζαλφλ λα πξνθαινχλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

ζηνπο αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο. 

πγθεθξηκέλα απαγνξεχηεθαλ νη εμήο  κε ειεγθηηθέο-δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο
28

: 

1. Ζ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ (book keeping) ή άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο πνπ έρεη εηνηκάζεη ν ίδηνο λα ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

2. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο (financial 

information systems design and implementation). 

3. Τπεξεζίεο απoηίκεζεο ή εθηίκεζεο (appraisal services). 

4. Αλαινγηζηηθέο ππεξεζίεο (actuarial services). 

5. Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal audit 

outsourcing services). 

6. Τπεξεζίεο κάλαηδκελη ή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (management functions or 

human resources). 

7. Τπεξεζίεο κεζίηε ή αληηπξνζψπνπ/επελδπηηθνχ ζπκβνχινπ (broker or dealer services 

including investment adviser). 

8. Ννκηθέο ππεξεζίεο (legals ervices). 

9. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγθηηθέο. 

                                                 
28

(Γθίλνγινπ Γ., Σαρπλάθεο Π., Μαξγαξίηε Α., 2008) 
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 Δπηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

Δληνχηνηο , επηηξέπεηαη ζηνλ λφκηκν ειεγθηή ε παξνρή ησλ εμήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ: 

- Τπεξεζίεο δηαζθάιηζεο ζρεηηθέο κε ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ (audit-related services). 

- πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο φπσο risk management advisory services testing of security 

infrastructure controls, specific risk management θαη internal investigative specialist 

services, treasury advisory services. 

- Φνξνινγηθέο ππεξεζίεο (tax services) φπσο ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο,  ε θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε θαη θνξνινγηθέο ζπκβνπιέο . 

 

Σν SEC αλαθέξεηαη ζην λφκν ηνπ SOX-2002 γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ νη ειεγθηέο θαηά ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ: „νπνηαδήπνηε κε ειεγθηηθή 

ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ηεο θνξνινγηθήο, πνπ δελ αλαθέξεηαη σο 

απαγνξεπκέλε, κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ ηνλ ειεγθηή ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ „εθφζνλ‟ έρεη ιάβεη πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Οη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο  έρνπλ  εμέρνπζα ζεκαζία κεηαμχ  ησλ  κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ δηφηη: 

1) Οη αλαιπηηθνί θνξνινγηθνί λφκνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα. 

2) Οη θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε επηζηξνθήο 

θφξνπ. 

3) Οη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζην εηζφδεκα ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. 

4) Οη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ίζσο λα επεξεάδνπλ  ηελ δεκφζηα πνιηηηθή ιφγσ ηνπ αληίθηππνπ 

ηνπο ζηελ θνξνινγηθή ηζφηεηα. 

5) Οη ειεγθηηθέο/ινγηζηηθέο εηαηξίεο παξαδνζηαθά παξείραλ έλα επξχ θάζκα θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ηνπο. 

Σν 2005 ην πκβνχιην Δπνπηείαο Λνγηζηηθήο ησλ Δηαηξεηψλ Γεκφζηνπ Δλδηαθέξνληνο  

πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ πνπ πεξηνξίδνπλ α) ηελ εκπινθή ησλ ειεγθηψλ ζε ελέξγεηεο 

επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ
29

 β) ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε αλψηεξα 

                                                 
29

 Ο επηζεηηθφο θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο επεθηείλεηαη  ζηελ ρξήζε ηερλεηψλ πξάμεσλ ή δνκψλ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αλαληηζηνηρηψλ κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε ησλ 
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ζηειέρε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο  θαη γ) λέεο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο.  

 

 

4.4.2    Γηαθνξέο Διεγθηηθψλ θαη Με Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ   
 

 Διεγθηηθέο ππεξεζίεο 

Οη ειεγρφκελνη πειάηεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ ηνλ ειεγθηή ηνπο κε άιινλ δηφηη 

πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο πνπ επηθέξεη θφζηνο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ 

δχν (φηαλ γηα παξάδεηγκα ν ειεγθηήο ζπληζηά λα αθνινπζεζεί απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία πην 

ζπληεξεηηθή εκθάληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απ‟ φηη απηή). Ζ ζηάζε ηνπο απηή 

κεηψλεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ ειεγθηή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

πγθεθξηκέλα ην SEC απαηηεί απφ ηηο εηαηξίεο πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ λφκηκνπ 

ειεγθηή ηνπο λα γλσζηνπνηνχλ ηελ αιιαγή θαη ηνλ ιφγν πνπ νδήγεζε ζε απηήλ 

ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν Form 8-K κέζα ζε 5 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ αιιαγή. Απηφ 

απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο λα αιιάμνπλ ηνλ ειεγθηή ηνπο αθφκα θαη 

φηαλ ζεσξνχλ φηη αθνινπζείηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν ζπληεξεηηθή ζηάζε ζε φ, ηη αθνξά ηελ 

εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, νη ειεγθηέο απφ ηελ κεξηά ηνπο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπο καθξνπξφζεζκα, δηφηη γλσξίδνπλ φηη είλαη 

δαπαλεξφ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο λα ηνπο απνιχζνπλ. 

 

 Με ειεγθηηθέο ππεξεζίεο  

 Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν νη ειεγρφκελνη πειάηεο λα αγνξάδνπλ κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ηνπο.  

 Δίλαη πξναηξεηηθέο δαπάλεο θαη πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

δηνίθεζεο απνθιεηζηηθά. 

                                                                                                                                                             
θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

(ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ζρεηηθά 

κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο, επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρψξεο) 
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 πρλά αγνξάδνληαη ζην πιαίζην κε ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (φπσο ν πειάηεο κπνξεί λα 

εκπιέμεη ηνλ ειεγθηή ζηελ παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ή ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ). 

 Έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δσήο - απφ ηελ ζηηγκή πνπ έλα έξγν νινθιεξψλεηαη δελ ππάξρεη 

θακία δέζκεπζε γηα ηνλ πειάηε λα επηιέμεη ηνλ ίδην πάξνρν κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ  είλαη πηζαλψο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή απφ ηελ 

αγνξά ειέγρνπ ε νπνία θπξηαξρείηαη απφ ηέζζεξηο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο (Big 4). 

πγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ νη ειεγθηέο αληαγσλίδνληαη ηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ζπκβνπιψλ, ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ζπκβνπιψλ, ηηο 

λνκηθέο εηαηξίεο, ηα ηδξχκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο εηαηξίεο θαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα φπσο ηνπο αθαδεκατθνχο ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο ινγηζηηθέο εηαηξίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη παξφκνηεο κε ηα θαηαλαισηηθά αγαζά 

θαη σο απνηέιεζκα ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ζεκαληηθφηεξε ζηελ δηαηήξεζε ησλ 

πειαηψλ ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ παξά ησλ πειαηψλ ειέγρνπ. 

 

Ο λφκηκνο ειεγθηήο απνιακβάλεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ παξφρσλ 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ.  πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ειεγθηέο έρνπλ ζε βάζνο 

γλψζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο-πειάηε ηνπο, κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο 

απηήο επηηξέπνληαο ηελ ειεγθηηθή εηαηξία λα θάλεη ρξήζε ηεο πείξαο πνπ δηαζέηνπλ νη ειεγθηέο 

ηεο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ή  ιηγφηεξν δαπαλεξέο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο  ζηνλ πειάηε ηεο (αλ θαη φρη ηφζν ζχλεζεο). Δπηπιένλ, ν λφκηκνο ειεγθηήο βξίζθεηαη 

ζε πξνλνκηαθή ζέζε θαζψο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη επθαηξίεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο-

δηαπίζησζεο ησλ αδπλακηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ν πειάηεο ηνπ. 

Έλα επηπξφζζεην πιενλέθηεκα ηνπ ειεγθηή είλαη ε δηελέξγεηα ιηγφηεξνπ ελδειερή ειέγρνπ, 

δειαδή ν ειεγθηήο είλαη πξφζπκνο λα ζπζηάζεη ηνλ ζπληεξεηηζκφ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

εκθάληζε ησλ θεξδψλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο γηα ηα έζνδα πνπ ζα απνθνκίζεη απφ ηελ 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ο ειεγθηήο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ φηαλ ε παξνχζα αμία ηεο ξνήο ησλ 

εζφδσλ απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ πειάηε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 
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παξνχζα αμία ησλ δηθαζηηθψλ απσιεηψλ
30

 θαη ηελ παξνχζα αμία ελφο ρακέλνπ ειέγρνπ
31

 θαη 

ησλ ακνηβψλ απφ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ απνξξένπλ απφ έλαλ απνηπρεκέλν έιεγρν ιφγσ 

κεησκέλεο αλεμαξηεζίαο. 

Ο ειεγθηήο έρεη απμαλφκελεο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά έζνδα απφ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ φηαλ ν πειάηεο είλαη ηαθηηθφο αγνξαζηήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 

4.4.3     Δπηρεηξήκαηα Τπέξ θαη Καηά ηεο Σαπηφρξνλεο  Παξνρήο Διεγθηηθψλ 

θαη  Με Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ηνλ Νφκηκν Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Σα επηρεηξήκαηα ηφζν ππέξ φζν θαη θαηά ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή είλαη πνιιά. 

χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο παξνρήο απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ ππεξεζηψλ είλαη: 

 H παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο ηνπ 

πεδίνπ(economies of scope). Απηέο νη νηθνλνκίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη γεληθψο ζε νθέιε 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο-knowledge spillover (δειαδή νθέιε απφ ηελ κεηαθνξά πιεξνθφξεζεο 

θαη γλψζεο κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ) θαζψο θαη νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ κηα ζχκβαζε (απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθιίδεο 

αζθαιείαο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ ζχλαςε θαη εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ)- 

(HabibbA., 2012) 

 

 Ζ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επηπιένλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

θήκε ηνπ ειεγθηή, ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πνιχ δχζθνια ζα δηαθηλδχλεπε γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

ηελ δήηεζε γηα ηελ παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ ζε έλα κφλν πειάηε (Arrunada B, 1999). 

                                                 
30

 Ζ παξνχζα αμία ησλ δηθαζηηθψλ απσιεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα αζθεζεί κήλπζε ελαληίνλ ηνπ, ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο επηηπρίαο ηνπ ελάγνληνο θαη ηελ απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα αγσγή είλαη επηηπρήο. 

31
 Ζ παξνχζα αμία ηνπ ρακέλνπ ειέγρνπ θαη ησλ ακνηβψλ απφ ΜΔΤ δελ εθθξάδεη κφλν ηελ απψιεηα απφ ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο αιιά θαη απφ κειινληηθνχο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ βιάπηεηαη ην θχξνο ηνπ ειεγθηή, νη πειάηεο 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ ειεγθηή θαη ν ειεγθηήο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα „θεξδίζεη‟ λένπο πειάηεο. 
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Έρεη πξν πνιινχ αλαγλσξηζηεί φηη ε θήκε ηεο αλεμαξηεζίαο ελφο ειεγθηή είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ θαη φηη γηα νπνηαδήπνηε ακέιεηα επηδείμεη απηφο,  ζα 

ππνζηεί απζηεξέο πνηλέο κεηαμχ άιισλ θαη απηή ηεο απψιεηαο ηεο θήκεο ηνπ. Ζ θήκε ελφο 

ειεγθηή απνηειεί έλα είδνο εμαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη απηή ζα 

πξνζβιεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κεησκέλε αλεμαξηεζία απφ ηελ αλακελφκελε θαη 

έηζη ε παξνχζα αμία ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ηνπ/ηεο ζα απνκεησζεί (WattsR.L., 

ZimmermanJ.L., 1986) 

 

 Οη αληίπαινη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ θάζκαηνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ηζρπξίδνληαη 

φηη  ε κείσζε απηψλ είλαη επηδήκηα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ππαίηηα γηα ηελ αχμεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπζηάζεσλ ησλ ειεγθηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο. 

 

  Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα είλαη φηη ε αλαδήηεζε θαηάιιεινπ πάξνρνπ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απαηηεί ζεκαληηθά θφζηε πξνεηνηκαζίαο, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε 

εχξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή (ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ) θαη εμνηθείσζεο κε ηελ επηρείξεζε 

θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ιήςεο ρακειήο πνηφηεηαο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία επηθνηλσλίαο λα επηδείμεη ν πξνκεζεπηήο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηνλ 

ηνκέα απηφ. Έλαο ηξφπνο ειαρηζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο είλαη ε εμαγνξά κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ έλαλ γλσζηφ θαη ηθαλφ πξνκεζεπηή, ηνλ λφκηκν ειεγθηή. Γηφηη ε πνηφηεηα κηαο 

ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί παξά κφλν κεηά ηελ παξνρή απηήο. 

 

  Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο απαίηεζεο ηνπ SEC γηα πεξηνξηζκφ ησλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη φηη κε ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ν ειεγθηήο ίζσο λα 

απνθηάεη ζρεηηθά κεγαιχηεξε εμνπζία πάλσ ζηνλ πειάηε (GoldmanA.,BarlevB., 1974). 

Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο ίζσο είλαη ζε επλντθφηεξε ζέζε λα εληζρχζεη ηελ επαγγεικαηηθή 

επνπηεία θαζψο θαη ηελ ελδειερή εμέηαζε θαηά ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ. 

 

Ζ ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ  απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή 

έρεη πξνθαιέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα αλεζπρίεο γηα ην εάλ επεξεάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ε πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ.  
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Οη αλεζπρίεο απηέο ζηεξίδνληαη ζηα εμήο επηρεηξήκαηα:  

 Όηαλ νη νξθσηνί ειεγθηέο παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

παξάιιεια κε ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα ζπλαηλέζνπλ ζε ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο πειάηεο ειέγρνπ ιφγσ   

 ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο: νη κε ειεγθηηθέο  ακνηβέο
32

  πνπ 

ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο δεκηνπξγνχλ ζρέζε γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηνπο 

πειάηεο ειέγρνπ. Δάλ νη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απνθηήζνπλ απμεκέλε ζεκαληηθφηεηα γηα 

ηνλ ειεγθηή, είηε σο ζχλνιν είηε ζε ζρέζε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε, ε νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή ζε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο ίζσο λα έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ηελ απψιεηα ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ
33

. „Οη ζηελέο ζπλεξγαζίεο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ίζσο λα νδεγήζνπλ ζηελ ηαχηηζε 

ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πειάηε θαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα δηακνξθψζεη κηα αληηθεηκεληθή 

γλψκε‟(Ahadiat, 2011). 

 ηνπ επηρεηξήκαηνο ησλ „επηδήκησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ‟: ε ζπγθεθξηκέλε θχζε 

νξηζκέλσλ ηχπσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ  απαηηνχλ απφ ηνπο ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ην 

έξγν πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, λα ειέγμνπλ ηελ δηθή 

ηνπο εξγαζία ή λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηεο ππεξάζπηζεο ησλ πειαηψλ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη 

εγγελείο ζπγθξνχζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 

 Έλα άιιν βαζηθφ επηρείξεκα θαηά ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κηα ειεγθηηθή εηαηξία ζε έλαλ πειάηε είλαη φηη απηέο νπζηαζηηθά 

εμππεξεηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο πειαηψλ: ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ, ηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηε δηνίθεζε. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

πξνμελήζεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία (US Panelon Audit 

Effectiveness, 2000). 

 

                                                 
32 Τπνζηεξίδεηαη φηη νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο απνδίδνπλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο πξνζφδνπο απ΄φ,ηη νη ειεγθηηθέο εμαηηίαο ηνπ 

πςειφηεξνπ πεξηζσξίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξψηεο θαη σο ζπλέπεηα είλαη πην πηζαλφ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο „εκθάληζεο‟(LindbergD.L, BeckF.D, 2004) 

33 H άπνςε φηη νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο κπνξεί λα έρνπλ επηβιαβή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο πεγάδεη απφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ DeAngelo ην 1981.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

(INTERNATIONAL STANDARDS OF AUDITING) 

 

Ζ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δελ δηελεξγείηαη ζε θελφ δηθαίνπ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνηχπσλ. Τα ειεγθηηθά πξόηππα απνηεινύλ έλα ‘ειεγθηηθό πιαίζην’ πνπ θαζνξίδεη αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ. Σα ειεγθηηθά πξφηππα θαζηεξψλνληαη απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θάζε ρψξαο ή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

ηε ρψξα καο ην έξγν ηεο θαζηέξσζεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ην έρεη αλαιάβεη ην .Ο.Δ.Λ. 

Σα ΓΔΠ εθπνλνχληαη απφ έλα φξγαλν ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, ην Γηεζλέο 

πκβνχιην Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance 

Standards Board – IAASB) θαη απνηεινχλ δηεζλψο ηα ελαξκνληζκέλα επαγγεικαηηθά πξφηππα 

πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνπλ νη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαηά ηνλ έιεγρν, ζεψξεζε θαη 

δεκνζηνπνίεζε ηζηνξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Παξέρνπλ γεληθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο, θαλφλεο δενληνινγίαο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο 

πνπ νξίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ειεγθηψλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη ρξεζηήο ηήξεζεο απφ απηνχο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηελ 

πξνζθνξά ειεγθηηθψλ θαη άιισλ ζπλδεδεκέλσλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (λ. 3693/2008), νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη, φπσο απηνί 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 3693/2008, δηελεξγνχληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. ε απηά, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (εθεμήο „Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ‟). 

 

Σα Απνζαθεληζκέλα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ
34

 είλαη ηα εμήο: 

ΓΗΔΘΝΔ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΗΚΛΗΓΩΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΓΠΓΠ) 1. Γηθιίδεο πνηφηεηαο γηα ινγηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη 

άιιεο αλαζέζεηο δηαζθάιηζεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

                                                 
34  Σν ΟΔΛ κε εληνιή ηεο ΔΛΣΔ, κεηέθξαζε ηα «απνζαθεληζκέλα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα» θαη κε ηελ απφθαζε 6/2010 ηεο 

ΔΛΣΔ απηά ζεζκνζεηήζεθαλ > http://elte.org.gr/images/files/pdf/handbook.pdf. 
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ΓΠΔ 200: Γεληθνί ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 210: πκθσλία επί ησλ φξσλ αλάζεζεο ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 220: Γηθιίδεο πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 230: Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 240: Δπζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε απάηε ζε έλα έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 250: Δμέηαζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 260: Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. 

ΓΠΔ 265: Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξ-

ζε θαη ηε δηνίθεζε. 

ΓΠΔ 300: ρεδηαζκφο ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 315: Δληνπηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο κέζσ θαηαλφεζεο ηεο 

νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο.  

ΓΠΔ 320: Οπζηψδεο κέγεζνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 330: Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο.  

ΓΠΔ 402: Διεγθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί νξγαληζκφ ππεξεζηψλ. 

ΓΠΔ 450: Αμηνιφγεζε ζθαικάησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.  

ΓΠΔ 500: Διεγθηηθά ηεθκήξηα. 

ΓΠΔ 501: Διεγθηηθά ηεθκήξηα – εηδηθά δεηήκαηα γηα επηιεγκέλα θνλδχιηα. 

ΓΠΔ 505: Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο. 

ΓΠΔ 510: Αξρηθέο αλαζέζεηο ειέγρνπ – ππφινηπα έλαξμεο. 

ΓΠΔ 520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

ΓΠΔ 530: Διεγθηηθή δεηγκαηνιεςία. 

ΓΠΔ 540: Έιεγρνο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 

εχινγεο αμίαο θαη ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

ΓΠΔ 550: πλδεδεκέλα κέξε. 

ΓΠΔ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. 

ΓΠΔ 570: πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο. 

ΓΠΔ 580: Έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο. 

ΓΠΔ 600: Δηδηθά δεηήκαηα – έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νκίινπ (πεξηιακβαλφκελεο ηεο 

εξγαζίαο ειεγθηψλ ζπζηαηηθνχ. 



59 

 

 

ΓΠΔ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

ΓΠΔ 620: Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εηδήκνλα ειεγθηή. 

ΓΠΔ 700: Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζε επί νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 705: Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή. 

ΓΠΔ 706: Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειεγθηή. 

ΓΠΔ 710: πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο – αληίζηνηρνη αξηζκνί θαη αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΔ 720: Οη επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ 

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΔ 800: Δηδηθά δεηήκαηα – έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα 

κε πιαίζηα εηδηθνχ ζθνπνχ. 

ΓΠΔ 805: Δηδηθά δεηήκαηα – έιεγρνη επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ινγαξηαζκψλ ή θνλδπιίσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

ΓΠΔ 810: Αλαζέζεηο γηα έθζεζε επί πεξηιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.       

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη εηδηθφηεξα ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  

 

 χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο (ΓΠΓΠ) 1 «Γηθιίδεο πνηφηεηαο 

γηα ινγηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη άιιεο αλαζέζεηο δηαζθάιηζεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ» έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο κηαο εηαηξίαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. 

Ζ εηαηξία πξέπεη λα έρεη θαλνληζκνχο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο δενληνινγίαο, πνπ ζα 

θαιχπηνπλ φινπο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κψδηθα.  
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Ζ απαίηεζε απηή ηνπ πξνηχπνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 20 σο εμήο: 

Η  ινγηζηηθή επηρείξεζε  πξέπεη  λα  θαζηεξώζεη  πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο  λα  ηεο  

παξέρνπλ  ηε  ιεινγηζκέλε  δηαζθάιηζε  όηη  ε  ινγηζηηθή  επηρείξεζε  θαη  ην  πξνζωπηθό  ηεο  

ζπκκνξθώλνληαη  κε  ηηο  ζρεηηθέο  απαηηήζεηο  δενληνινγίαο
35

. 

 

Δπίζεο, εηδηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα εθαξκφδεη γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ, φπσο 

απηή ε αλεμαξηεζία νξίδεηαη κέζα ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο.  

Ζ  παξάγξαθνο  21 ηνπ ΓΠΓΠ 1 αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη απηέο νη πνιηηηθέο πξέπεη λα 

θαζηζηνχλ ηθαλή ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε: 

 Να γλσζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, αιιά θαη ζηνπο 

ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο εξγαζίεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

  Να εληνπίδεη θαη λα αμηνινγεί πεξηζηάζεηο θαη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο θαηά 

ηεο αλεμαξηεζίαο, θαη λα πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ 

ησλ απεηιψλ ή ηε κείσζή ηνπο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ή, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, λα απνζχξεηαη απφ ηελ αλάζεζε, φπνπ ε 

απφζπξζε είλαη δπλαηή, ζχκθσλα κε εθαξκνζηέν λφκν ή θαλνληζκφ. 

 

Δπηπιένλ, νη παξάγξαθνη 22, 23, 24 θαη 25 ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ εθθξάδνπλ 

εθηελέζηεξα ηελ αλάγθε εθαξκνγήο, εθ κέξνπο ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο, πνιηηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία θαη απαηηνχλ: 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ζε κηα εξγαζία, ελεκεξψλνπλ άκεζα 

ηελ εηαηξία γηα θάζε ζέκα πνπ πηζαλφλ πιήηηεη ηελ αλεμαξηεζία θαη είλαη ελήκεξνη γηα 

απηφ. 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεμαξηεζία, 

ελεκεξψ-λεηαη άκεζα ν ππεχζπλνο νξθσηφο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

 Όηαλ ε νκάδα αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ, αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεζία θαη πξνβαίλεη ζην ρεηξηζκφ ηνπο, λα ελεκεξψλεηαη ε δηνίθεζε ή ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο γη‟ απηά ηα ζέκαηα θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίζηεθαλ. 

 

                                                 
35 Οη απαηηήζεηο δενληνινγίαο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ε νκάδα αλάζεζεο θαη ν δηελεξγψλ ηελ επηζθφπεζε δηθιίδσλ πνηφηεηαο 

ηεο αλάζεζεο. 
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Ηδηαηηέξσο  ζεκαληηθή είλαη ε απαίηεζε πνπ πεξηέρεηαη ζηελ  παξάγξαθν 24 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία  << Ζ ινγηζηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε εηήζηα βάζε έγγξαθε 

επηβεβαίωζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηήο γηα ηελ αλεμαξηεζία 

απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηεο πνπ απαηηείηαη λα είλαη αλεμάξηεην ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο Γενληνινγίαο >>  θαζψο θαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελαιιαγή ησλ ειεγθηψλ ή ηε 

ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθεηφηεηα 

(παξ.25). 

Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη απφ ην πξφηππν πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο 

ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο ή δηαηήξεζεο ελφο πειάηε. Ζ παξάγξαθνο 27(β) ηνπ πξνηχπνπ 

αλαθέξεη φηη << εάλ κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθέξνληνο εληνπηζζεί θαηά ηελ απνδνρή κηαο 

αλάζεζεο απφ έλα λέν ή πθηζηάκελν πειάηε, ε ινγηζηηθή επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαζίδεη εάλ 

είλαη ελδεδεηγκέλν λα απνδερζεί ηελ αλάζεζε >>. 

Σέινο, έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ θαιχπηεη ην ΓΠΠΓ 1, είλαη ε επηζθφπεζε ησλ 

δηθιίδσλ πνηφηεηαο ηεο αλάζεζεο , δειαδή ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο εξγαζίαο θαη  ε ηεθκεξίσζή 

ηεο απφ άιιν νξθσηφ ειεγθηή πξηλ ρνξεγεζεί ε έθζεζε ειέγρνπ. Γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ην 

πξφηππν πεξηιακβάλεη ηη πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο επηζθφπεζεο. Έλα απφ 

απηά ηα ζέκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 37 είλαη αλ ηεξήζεθαλ φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλάζεζε. 

 

 χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 200 << Γεληθνί ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή θαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ >>,  ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ απαίηεζε απηή πεξηέρεηαη ζηε παξάγξαθν 17 ηνπ πξνηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία: 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο
36

 πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαζέζεηο ειέγρνπ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

εθείλωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλεμαξηεζία.  

                                                 
36 Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξηιακβάλνπλ ηα κέξε Α θαη Β ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο 

ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC) πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηηο 

εζληθέο απαηηήζεηο, πνπ είλαη πην πεξηνξηζηηθέο. 
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Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα αλάζεζε ειέγρνπ είλαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

απαηηείηαη, απφ ηνλ Κψδηθα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, ν ειεγθηήο λα είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηελ νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν.  Ζ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απφ ηελ 

νληφηεηα δηαθπιάζζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα δηακνξθψλεη κία γλψκε ειέγρνπ ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη απφ επηξξνέο πνπ κπνξεί λα εμαζζελνχλ ηε γλψκε απηή. Ζ αλεμαξηεζία εληζρχεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα, λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη λα δηαηεξεί 

ζηάζε επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ. 

 

 

 Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 210  << πκθσλία επί ησλ φξσλ αλάζεζεο ειέγρνπ>>  

αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή θαηά ηελ ζπκθσλία ησλ φξσλ ηεο αλάζεζεο ειέγρνπ κε 

ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. 

πγθεθξηκέλα νξίδεη φηη νη αλαζέζεηο δηαζθαιίζεωλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αλαζέζεηο 

ειέγρνπ, κπνξεί λα γίλνληαη δεθηέο κόλνλ όηαλ ν αζθώλ ην επάγγεικα θξίλεη όηη νη ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο δενληνινγίαο όπωο ε αλεμαξηεζία θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζα πιεξνύληαη θαη 

όηαλ ε αλάζεζε παξνπζηάδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 220 << Γηθιίδεο πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ >> εμεηάδεη ηηο εηδηθέο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο δηθιίδσλ πνηφηεηαο γηα έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νπζηαζηηθά 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζην Γηεζλέο Πξφηππν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 1. 

ε φ, ηη αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ 

αλαθέξεη φηη νη νκάδεο αλάζεζεο έρνπλ ηελ επζύλε λα εθαξκόδνπλ δηαδηθαζίεο δηθιίδωλ 

πνηόηεηαο πνπ είλαη εθαξκνζηέεο ζηελ αλάζεζε ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ζηε ινγηζηηθή επηρείξεζε 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηε ιεηηνπξγία εθείλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθιίδωλ πνηόηεηαο ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ζηελ αλεμαξηεζία. 
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πγθεθξηκέλα νη επζχλεο ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, 10 θαη 11 

ηνπ πξνηχπνπ, πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ εγξήγνξζε, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο δηεμαγσγήο δηεξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ φηαλ είλαη αλαγθαίν, γηα ηεθκήξηα κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

δενληνινγίαο απφ κέιε ηεο νκάδαο αλάζεζεο.  

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο δξάζεο, εάλ ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ ζέκαηα πνπ 

δείρλνπλ φηη κέιε ηεο νκάδαο αλάζεζεο δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

δενληνινγίαο, θαη  

 Σελ εμαγσγή ελφο ζπκπεξάζκαηνο γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αλάζεζε ειέγρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί απηφ, ν εηαίξνο αλάζεζεο 

πξέπεη: 

α) Να απνθηά ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο, 

β) Να αμηνινγεί πιεξνθνξίεο γηα εληνπηζκέλεο παξαβάζεηο, αλ ππάξρνπλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλεμαξηεζίαο ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο γηα λα πξνζδηνξίζεη εάλ απηέο 

δεκηνπξγνχλ απεηιή θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ηελ αλάζεζε ειέγρνπ, 

γ) Να ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηε κείσζή ηνπο ζε 

έλα απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ή, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, λα 

απνζχξεηαη απφ ηελ αλάζεζε ειέγρνπ, φπνπ ε απφζπξζε είλαη δπλαηή ζχκθσλα κε εθαξκνζηέν 

λφκν ή θαλνληζκφ. Ο εηαίξνο αλάζεζεο πξέπεη λα αλαθέξεη ακέζσο ζηε ινγηζηηθή επηρείξεζε 

θάζε αδπλακία λα επηιχζεη ην ζέκα ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 

 

 χκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 260, «Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηε δηαθπβέξλεζε»  ν  ειεγθηήο, ζην πιαίζην αλάπηπμεο κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο εξγαζίαο 

κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηελεξγνχκελν έιεγρν, πξέπεη λα δηαηεξεί παξάιιεια ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ.  

Ζ παξάγξαθνο 17 ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο θνηλνπνηήζεηο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν ειεγθηήο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Απηέο 

είλαη: (α) Μηα δήισζε φηη ε νκάδα αλάζεζεο θαη άιινη ζηε ινγηζηηθή επηρείξεζε φπσο 

ελδείθλπηαη, ε ινγηζηηθή επηρείξεζε θαη, φπνπ έρεη εθαξκνγή, νη ινγηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 
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δηθηχνπ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλεμαξηεζία, θαη  

(β) - Όιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ 

ινγηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο νληφηεηαο πνπ, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπ 

ειεγθηή, κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία. Απηφ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξεψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ειεγθηηθέο θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε θαη ηηο ινγηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ ζηελ 

νληφηεηα θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ νληφηεηα. Οη ακνηβέο απηέο πξέπεη λα 

θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα λα βνεζεζνχλ νη ππεχζπλνη γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ζηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, θαη  

- Σα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

εληνπηζκέλσλ απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ή ηε κείσζή ηνπο ζε απνδεθηφ επίπεδν. Οη  

απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο: απεηιέο ιφγσ πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο, απεηιέο ιφγσ απηνεπηζθφπεζεο, απεηιέο ιφγσ ζπλεγνξίαο, απεηιέο ιφγσ 

νηθεηφηεηαο θαη απεηιέο ιφγσ εθθνβηζκνχ. 

Δλδεδεηγκέλεο είλαη θαη νη θνηλνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία φπνηε γίλνληαη 

ζεκαληηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, 

γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απνδνρή κηαο αλάζεζεο γηα παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε. 

 

 Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 300, «ρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ» δειψλεη φηη ζε θάζε έιεγρν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

πινπνίεζήο ηεο, πξέπεη λα γίλνληαη θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αθεξαηφηεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ, δειαδή ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία. Ζ παξάγξαθνο 6 (β)  αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φηη ν ειεγθηήο ζην 

μεθίλεκα ελφο ειέγρνπ αμηνινγεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο θαη 

εηδηθά ηεο αλεμαξηεζίαο βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ΓΔΠ 220. 

 

  Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 600, «Δηδηθά δεηήκαηα – έιεγρνη νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νκίινπ (πεξηιακβαλφκελεο ηεο εξγαζίαο ειεγθηψλ ζπζηαηηθνχ)» θαιχπηεη ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ειεγθηήο αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 
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κεηξηθή εηαηξίαο ελφο νκίινπ θαη ππάξρνπλ άιινη ειεγθηέο, νη νπνίνη ειέγρνπλ ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, ζηε ρψξα ηνπ ή θαη ζε άιιε ρψξα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν  41, ε νκάδα αλάζεζεο ηνπ νκίινπ πξέπεη λα δεηά από ηνλ ειεγθηή ζπζηαηηθνύ λα 

γλωζηνπνηεί ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά γηα ην ζπκπέξαζκα ηεο νκάδαο αλάζεζεο ηνπ νκίινπ 

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ νκίινπ. Σέηνηα ελεκέξσζε (γξαπηή βεβαίσζε) πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ην εάλ ν ειεγθηήο ζπζηαηηθνχ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν ηνπ νκίινπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 
 Thornton J.M., Reinstein A., Miller C.L.(2007) 

 

Ζ έξεπλα ησλ Thornton, Reinstein θαη Miller εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο παξνρήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (13 ζην ζχλνιν) ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟ ζηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Enron (2001), ειέγρνληαο δχν επηρεηξήκαηα - εμεγήζεηο γηα 

ηε δηαθσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ή φρη ηνπ ειεγθηή.  

 χκθσλα κε ην πξψην επηρείξεκα, απηφ ηεο κεξνιεπηηθήο ζηάζεο ιφγσ ηδίνπ 

ζπκθέξνληνο (self-serving bias), ππάξρεη δηαθνξά ζηελ αληίιεςε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζε απηνχο πνπ ηηο θαηαξηίδνπλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδξαζε ηεο παξνρήο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηάο ηνπο λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε (economic rents
37

) σο 

απφξξνηα απηήο ηεο παξνρήο. πγθεθξηκέλα, απηνί πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά σθέιε απφ ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

επλντθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ έρνπλ 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα. 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα, απηφ ηεο επίγλσζεο ησλ εξσηεζέλησλ („respondent knowledge‟), 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη απηνί πνπ έρνπλ θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ ξφινπ πνπ έρεη έλαο 

ειεγθηήο αληηιακβάλνληαη ζσζηά φηη δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

φηαλ παξέρεη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Αληηζέησο, φζνη παξαηεξεηέο δελ είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαθπιάμεηο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (φπσο 

είλαη ηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ν θίλδπλνο εκπινθήο ηνπ ζε δηθαζηηθέο 

                                                 
37

 O φξνο „economic rents‟ αλαθέξεηαη ζε φια ηα πξαγκαηηθά θαη πηζαλά νηθνλνκηθά θίλεηξα ηα νπνία έλα άηνκν 

πηζαλφλ λα ειπίδεη φηη ζα εθκεηαιιεπηεί κέζσ ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο. Σν 

εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ζην κεξίδην ησλ ακνηβψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζπκθσλίεο κε ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ζηηο έκκεζεο πξνζδνθίεο ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθέο 

απνιαβέο απφ έλαλ πειάηε, ηελ πξνζσπηθή δηαθήκηζε κέζα ζηελ εηαηξία, ηελ πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο 

απνιαβέο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ. 
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δηακάρεο, ε απψιεηα ηεο θήκεο ηνπ) δελ είλαη ινγηθή ε αληίιεςή ηνπο φηη ζπγθεθξηκέλεο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηα έηε 2002 θαη 2003
38

 κε ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

απεζηάιε ζε ηέζζεξηο νκάδεο ζηφρνπο, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηνπο ηξαπεδίηεο) θαη ηξεηο νκάδεο 

απνηεινχκελεο απφ επαγγεικαηίεο ινγηζηέο κε ζεσξεηηθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εληζρχνπλ ην πξψην επηρείξεκα ελψ απνδπλακψλνπλ ην 

δεχηεξν. Γειαδή, νη αληηιήςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ ηνπο λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Έηζη, ε επηζπκία ησλ 

ειεγθηψλ λα θαξπσζνχλ ηέηνηνπ είδνπο νθέιε επζπγξακκίδεηαη κε απηήλ ηεο δηνίθεζεο κηαο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο (κεξνιεπηηθή ζηάζε), ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

(αζπλαίζζεηα θαη φρη ζθφπηκα) θαζψο αδπλαηνχλ λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηελ επίδξαζε ηεο 

παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ.  

Αληίζεηα, νη αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή δελ ζρεηίδνληαη κε ην αλ έρνπλ επίγλσζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ ειεγθηή. Γειαδή, ν ηζρπξηζκφο φηη απηνί πνπ έρνπλ θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ειεγθηή δελ ζεσξνχλ φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ ππεξεζηψλ, δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επξήκαηα. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ πξψηνπ επηρεηξήκαηνο ππνδεηθλχεη ηελ απαγφξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θάζκαηνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ σο κέηξν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ ειεγθηή εμεηάδνληαο πξψηα ηελ πεγή ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ γηα θάζε είδνο κε 

ειεγθηηθήο ππεξεζίαο (αμηνιφγεζε). Δπηπιένλ, νη κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε νη 

ειεγθηέο (θαη φρη νη ρξήζηεο) λα αλαζεσξήζνπλ ηελ κέρξη ηψξα άπνςή ηνπο φηη νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο 

                                                 
38

 Πξηλ ηε επηβνιή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο Δπνπηείαο ησλ Δηαηξεηψλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θάζκαηνο ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ νη νξθσηνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο. 
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ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηεξηδφκελνη ζην επηρείξεκα φηη δελ είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. 

 

 

 Bloomfield D., Shackman D. (2008) 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Bloomfield θαη Shackman είλαη λα παξάζρεη εκπεηξηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή (κέγεζνο θαη εμεηδίθεπζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο
39

) ζηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ,εμεηάδνληαοηεζρέζε αλάκεζα ζηηο ακνηβέο γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεοθαη ην ελδερφκελν 

ησλ επαλαδηαηππψζεσλζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη εάλ νη εηαηξίεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε επαλαδηαηππψζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο εκθαλίδνπλ πςειφηεξεο ζπλνιηθέο ακνηβέο γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ ειεγθηψλ ηνπο  ή  πςειφηεξεο ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

απφ ηηο εηαηξίεο  πνπ δελ πξνβαίλνπλ ζε επαλαδηαηππψζεηο. Δπίζεο, ν έιεγρνο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο 

ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ην ελδερφκελν ηεο επαλαδηαηχπσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο έξεπλαο ησλ Bloomfield θαη Shackman απφ άιιεο 

παξφκνηεο έξεπλεο απνηειεί ε επηινγή ησλ επαλαδηαηππψζεσλ
40

 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ σο έλδεημε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απφ ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο (αληί γηα 

                                                 
39

Να ζεκεησζεί φηη νη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη ζπλήζσο απηέο πνπ παξέρνπλ θαη έλα 

επξχηεξν θάζκα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο κηαο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο απφ κηα επηρείξεζε γηα ηελ δηεμαγσγή αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ είλαη θαη ε εμεηδίθεπζή ηεο ζηνλ θιάδν 

βηνκεραλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ειεγθηηθή εηαηξία ιφγσ ηεο πείξαο ηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο θαη δεηήκαηα ηεο βηνκεραλίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν ειεγρφκελνο πειάηεο 

είλαη πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλε λα ζρεδηάζεη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ ελζσκαηψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηελ βηνκεραλία. 

40
Οη επαλαδηαηππψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχληαη σο ειεγθηηθέο απνηπρίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ απφ ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ 

παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απνηεινχλ έλα κέζν γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (Raghunandan, 2003). 
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ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ discretionary accruals ή άιιεο κεζφδνπο). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ 

επηιέρηεθε αθνξνχζε 250 επαλαδηαηππψζεηο -κφλν ιφγσ ινγηζηηθψλ αηαζζαιηψλ-πνπ 

γλσζηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2001 θαη 2002 απφ εηαηξίεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ησλ ΖΠΑ. Απφ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ „Edgar‟ ηνπ SEC επηιέρηεθε έλα επηπξφζζεην δείγκα 250 εηαηξηψλ 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ πξνέβεζαλ ζε επαλαδηαηππψζεηο. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαοαλαθνξηθά κε ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ην ελδερφκελν ησλ επαλαδηαηππψζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

παξέρνπλ ιίγα ή θαζφινπ ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Γελ θαίλεηαη 

φκσο λα ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη κηα ειεγθηηθή 

εηαηξία, ην νπνίν θαίλεηαη λα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηνπ ελδερνκέλνπ 

επαλαδηαηχπσζεοησλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Αληηζέησο, ηα επξήκαηα 

έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ πέληε κεγάισλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο επαλαδηαηππψζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ (ζεηηθή 

ζπζρέηηζε), ελψ ε εμεηδίθεπζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο βηνκεραλίαο 

δελ επηδξά ζηηο ηειεπηαίεο (αξλεηηθή ζπζρέηηζε). Γεληθά, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε 

φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο έρνπλ ηζρπξφηεξε ηζρχ απ‟ φηη νη ακνηβέο πνπ 

ιακβάλεη απηή ιφγσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε ζηελ πξφβιεςε 

επαλαδηαηππψζεσλ εθ κέξνπο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

 

 

 Cahan S., Emanuel D., Hay D., Wong N. (2008) 
 

H παξνχζα κειέηε εμεηάδεη θαηά πφζν ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ (ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

„discretionary accruals‟), ζρεηίδεηαη κε ην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο ζηελ 

αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ αχμεζε απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη κε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ ειεγθηή απφ ηελ παξνρή απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ πνζνζηψλ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήογηα ηελ 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κε ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη oπειάηεο γηα ηελ εηαηξία (client 

importance). 
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Ζ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ε δηαρξνληθή 

θχζε ησλ ακνηβψλ (ηα πνζά απηψλ γηα πνιιαπιέο ρξνληθέο πεξηφδνπο) γηα κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ απηψλ ησλ ακνηβψλ θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. 

Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη φζν ηαρχηεξα απμάλνληαη νη ακνηβέο γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ πειάηε. 

Παξνκνίσο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπλεξγαζίαο ειεγθηή θαη πειάηε 

ιφγσ ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ πξψην, ηφζν ηζρπξφηεξε γίλεηαη ε 

νηθνλνκηθή εμάξηεζή ηνπ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο έρνπλ παξζεί απφ ηελ Νέα Εειαλδία [ην βαζηθφ δείγκα 

απνηειείηαη απφ 237 εηαηξίεο (εηήζηεο παξαηεξήζεηο) πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

New Zealand Exchange θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1995-2001], φπνπ νη εηαηξίεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο απφ ηνλ λφκν λα γλσζηνπνηνχλ ην πνζφ ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο 1990. Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ κειέηε βαζίζηεθαλ 

ζηα εηήζηα πνζνζηά αχμεζεο γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο „ΝAS fees strings‟. Ο φξνο 

απηφο ελζσκαηψλεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ειεγθηή θαη πειάηε απφ ηελ παξνρή 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σξεηο είλαη νη ππνζέζεηο ειέγρνπ ζηε κειέηε απηή: 

Τπφζεζε 1
α
 : Σν επίπεδν ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ζηηο 

ακνηβέο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Τπφζεζε 1
β 

: Σν επίπεδν ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο 

ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πειάηε ιφγσ ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Τπφζεζε 2: Σν επίπεδν ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

πειάηε γηα ηνλ ειεγθηή ζε φξνπο ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Τπφζεζε 3
α 

: Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ νη ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο απμάλνληαη θαη ν πειάηεο θαζίζηαηαη πην ζεκαληηθφο γηα ηνλ ειεγθηή. 

Τπφζεζε 3
β
 :Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ είλαη κεγαιχηεξε ε ρξνληθή 

πεξίνδνο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε θαη φηαλ ν πειάηεο θαζίζηαηαη πην 

ζεκαληηθφο γηα ηνλ ειεγθηή. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ νπνηνδήπνηε ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο 

αχμεζεο ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ή ησλ „NAS fees strings‟ θαη ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Γεληθά, δελ θαίλεηαη λα επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ε 
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αχμεζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ή ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή 

θαη ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε απφ κφλε ηεο δελ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

Δληνχηνηο, εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ NAS fees strings κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε. πλεπψο, ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε φηαλ ν νηθνλνκηθφο δεζκφο ηνπ κε ηνλ 

πειάηε πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηζρπξφο θαη φηαλ ν 

πειάηεο είλαη ζεκαληηθφο (ζε φξνπο εζφδσλ πνπ απνθνκίδεη ν ειεγθηήο απφ απηφλ). 

 

 

 Quick R., Warming-Rasmussen B. (2009) 
 

Ζ κειέηε ησλ Quick θαη Warming-Rasmussen είλαη ε πξψηε κειέηε πνπ εξεπλά ηελ επίδξαζε 

ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζχκθσλα κε ηδηψηεο 

Γεξκαλνχο επελδπηέο
41

. Σν δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή είλαη ζεκαληηθφηεξν γηα ηνπο 

ηδηψηεο επελδπηέο δηφηη ππάξρεη κεγαιχηεξε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο, επνκέλσο κπνξεί λα είλαη πην επηθπιαθηηθνί αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο.  

πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (κέιε αθαδεκατθήο ιέζρεο 

επελδχζεσλ) ζηελ έξεπλα λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην (2006) θαη λα αμηνινγήζνπλ 

ηελ αληηιακβαλφκελε επίδξαζε πνπ έρνπλ 19 δηαθνξεηηθά είδε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
42

 ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

                                                 
41

 ε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο έμη κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Γεξκαλία (Richter 1977, DykxhoornandSinning 

1981, DykxhoornandSinning 1982, AgacerandDoupnik 1991, Dykxhoornetal 1996, Zapf 2004), πξηλ πνιιά 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια φπσο ηεο Enron γίλνπλ γλσζηά,  δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ειεγθηψλ, δεκνζηνγξάθσλ κε 

αξζξνγξαθία ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία, δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, κειψλ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ ππεχζπλσλ γηα ηα δάλεηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

κειέηεο δελ έδεημαλ αμηνζεκείσηε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ιφγσ ηεο παξνρήο 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

42
 Ζ ιίζηα απηή ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιάκβαλε ππεξεζίεο πνπ έρνπλ δερηεί αξλεηηθή θξηηηθή ή έρνπλ 

απαγνξεπηεί ξεηά θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ησλ 

ηεζζάξσλ κεγάισλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη κέηνρνη έρνπλ γεληθά ηελ αληίιεςε φηη ε 

παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

αθφκε θαη ε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ απαγνξεπηεί ξεηά ζηελ Γεξκαλία, 

φπσο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Απηή ε αξλεηηθή αληίιεςε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε επζχλε  ηνπ ειεγθηή ζηελ Γεξκαλία έλαληη ηξίησλ, φπσο ησλ 

κεηφρσλ, είλαη πεξηνξηζκέλε κε απνηέιεζκα λα κελ εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ. Δπηπιένλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε αληίιεςε εάλ έλαο ειεγθηήο 

είλαη αλεμάξηεηνο ή φρη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ 

απηφλ. Έλαο ιφγνο πνπ εμεγεί ην εχξεκα απηφ είλαη φηη ε παξνρή δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ 

δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθνχ είδνπο απεηιέο. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ απεηιή απηνειέγρνπ 

ή ζπλεγφξνπ-ππεξαζπηζηή, νη αληηιήςεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή είλαη πην αξλεηηθέο. 

Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ε κειέηε απηή επηβεβαηψλεη σο έλα βαζκφ ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε επεξεάδεηαη ζεηηθά φηαλ νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη απφ μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο απφ απηφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηή επεξεάδεηαη αξλεηηθά εμαξηάηαη απφ 

ην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο
43

. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο 

απηφ, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν  θίλδπλνο ε αληίιεςε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή λα είλαη 

αξλεηηθή. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζηελ πξφηαζε λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή αλάινγα κε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηήλ θάζε θαηεγνξία δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο. 

 

 

 De Fuentes C., Pucheta-Martinez M.C., (2009) 
 

Οη DeFuentes θαη Pucheta-Martinez εμεηάδνπλ εάλ ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή απεηιείηαη σο 

ζπλέπεηα ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα ζε έλα πεξηβάιινλ 
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 Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ σο θξίζηκν ην πνζνζηφ 25% θαη πηζηεχνπλ φηη θαηά κέζν φξν νη πξαγκαηηθέο ακνηβέο 

γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ππεξβαίλνπλ απηφ ην πνζνζηφ. 
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ρακεινχ θηλδχλνπ δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ γηα ηνλ ειεγθηή (low litigation risk)
44

, φπσο είλαη ε 

Ηζπαλία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη δχν πεξηπηψζεηο:ε πξψηε αθνξά ζηε δηεξεχλεζε εάλ 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ακνηβψλ γηα ειεγθηηθέο θαη κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο
45

(δειαδή ε ακνηβή ηνπ ειεγθηή δελ επεξεάδεηαη νχηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα) θαη ε δεχηεξε εάλ ε 

ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επηδξά ζηελ ηάζε ησλ ειεγθηψλ 

λα εθδίδνπλ έθζεζε ειέγρνπ ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ (qualified audit report). 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ 135 εηζεγκέλεο εηαηξίεο
46

, γηα ηηο νπνίεο ήηαλ 

γλσζηά φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2002 (κε ηελ επηθχξσζε ηνπ λφκνπ „Spanish 

Financial System Reform Act‟ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηαηξίεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πνζψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο ειεγθηέο γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ) γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη ζπγγξαθείο δείρλνπλ φηη ε δηάρπζε 

πιεξνθφξεζεο απφ ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηηο ειεγθηηθέο θαη αληηζηξφθσο εμαξηάηαη απφ 

ην κνληέιν ηεο εμίζσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (κνλήο θαηεχζπλζεο ή αιιεινεμαξηψκελεο 

εμηζψζεηο). Όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ κνλήο θαηεχζπλζεο (single equation model) νη 

ειεγθηηθέο ακνηβέο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο κε ειεγθηηθέο θαη άξα ε δηάρπζε πιεξνθφξεζεο 

είλαη ππαξθηή. Αληηζέησο, φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ αιιεινεμαξηψκελσλ 

εμηζψζεσλ (simultaneous-equation model) δελ πθίζηαηαη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ κεηαβιεηψλ, άξα απηέο πξνζδηνξίδνληαη ηαπηφρξνλα
47

. ηελ πεξίπησζε 
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Low litigation risk πθίζηαηαη φηαλ δελ είλαη ζχλεζεο ζε κηα ρψξα λα αζθείηαη αγσγή θαηά ησλ ειεγθηψλ ιφγσ 

αηαζζαιηψλ ή ακέιεηαο θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ. 

45
 Σα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηφ είλαη αζαθή. Κάπνηνη εξεπλεηέο 

ζπκπεξαίλνπλ φηη νη αγνξαζηέο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πιεξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζά γηα ηηο παξαζρεζείζεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε-αγνξαζηέο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Μηα ινγηθή εμήγεζε γηα ηελ 

δηαπίζησζή ηνπο απηή απνηειεί ε δηάρπζε γλψζεο απφ ηηο ειεγθηηθέο ζηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη ηζρπξηζκνί γηα ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ακνηβψλ. 

46
 Γελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα νη εηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ δηφηη απηφο ν ηνκέαο 

ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηνηππίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζηξεβιψζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο. 

47
 Οη έξεπλεο ησλ Whisenantetal,2003 θαη ησλ Hay, Knechel θαη Li (2006a) θαηέιεμαλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα. 
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απηή, ν ηζρπξηζκφο ηεο δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ 

θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ππνζηεξίδεηαη. 

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απνθαιχπηνπλ φηη ε ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ 

θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ φπσο επίζεο ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήο 

δελ κεηψλνπλ ηελ ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα εθδψζνπλ έθζεζε ειέγρνπ ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο 

κε εμαηξέζεηο‟. Παξφιν δειαδή ην γεγνλφο φηη ν θίλδπλνο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ γηα ηνλ ειεγθηή 

ζηελ Ηζπαλία είλαη ρακειφο, νη ειεγθηέο επηδεηθλχνπλ ακεξφιεπηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ 

παξνρή εθηφο ησλ ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Παξέρεηαη ζπλεπψο κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο ππνζηήξημε ηεο ζεσξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θήκε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ επεξεάδεηαη απφ ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο γηα ηελ πξνζβνιή ηεο θαιήο θήκεο ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε απψιεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Έηζη νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνπ είλαη απφξξνηα ηεο πξνζβνιήο ηεο θήκεο ελφο ειεγθηή 

απνηεινχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιαλζαζκέλε εθαξκνγή-ηήξεζε  εθ κέξνπο ηνπ ησλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

 

 Law P., (2010) 

 

Σν θίλεηξν γηα ηελ έξεπλα ηνπ Law ππήξμε ε ειιηπήο
48

 έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ε παξνρή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο, ε εμέηαζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή ζηελ εκθάληζε εθαξκφδνληαο ηηο κεζφδνπο ηεο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο αλάιπζεο. 

 Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηε δηεμαγσγή δέθα εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ „πξφζσπν κε 

πξφζσπν‟ κε ειεγθηέο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο κε 

έδξα ην Υφλγθ-Κφλγθ. Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο ειεγθηέο επηθεληξψζεθαλ ζηα δεηήκαηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή, ηηο νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη ειεγθηέο, ηα 

επηρεηξεζηαθά ηκήκαηα ζηα νπνία εξγάδνληαη θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ειεγθηηθήο. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ειεγθηψλ πξνέθπςε φηη δχν είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

                                                 
48

 Ζ έξεπλα, αλαθνξηθά κε ην πνηα είδε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα παξέρνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαη 

πνηα λα απαγνξεχνληαη, είλαη ειιηπήο ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ. 
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κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε γηα ην εάλ έλαο ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο ή φρη. Απηνί 

νη παξάγνληεο είλαη ηα είδε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ινγηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο) 

πνπ παξέρνπλ νη  ειεγθηέο θαη ε ιήςε δψξσλ θαη θηινμελίαο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο (ν 

παξάγνληαο απηφο δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζηελ παξνχζα εξγαζία γη΄ απηφ θαη δελ ζα 

γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά).  

ε δεχηεξν ζηάδην, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο. 

πγθεθξηκέλα, δηεμήρζε εθηελήο έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζε δχν νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία απαξηίδνληαλ απφ απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ -300 ειεγθηέο
49

 απφ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο 

δηεζλείοειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ε δεχηεξε απφ ηνπο ζπκβνχινπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ-300 ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο
50

. θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα 

δνζνχλ απαληήζεηο απφ ηηο δχν νκάδεο ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο
51

 ηνπο γηα ηα 

είδε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο-ειεγρφκελεο εηαηξίεο θαη ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν νκάδσλ ζα 

κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί εάλ ππάξρεη θάπνην „ράζκα πξνζδνθίαο-expectation gap‟
52

. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εθαξκφδεηαη ην ινγηζηηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ κέζσ ησλ απφςεσλ πνπ θαηέζεζαλ νη ειεγθηέο απφ ηηο 

ηέζζεξηο κεγάιεοδηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο. Οη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ήηαλ έμη: ε παξνρή 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα επηρεηξήζεηο, ε ιήςε δψξσλ-θηινμελίαο απφ ηνπο 

ειεγρφκελνπο πειάηεο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ δεηγκάησλ (νη ειεγθηέο απφ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο 

                                                 
49

 Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ πνπ είλαη αλνηθηφο γηα ην θνηλφ. 

50
 Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκνο ζην επξχ θνηλφ. 

51
Πξνεγνχκελεο βξεηαληθέο έξεπλεο έδεημαλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή αλάκεζα ζηνπο ειεγθηέο θαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο (Beattieet 

al,1999/Firth,1980). Δπηπιένλ, ζηε κειέηε ησλ McEnroe θαη Martens (2001) θαζψο θαη ησλ Schelluch θαη Gay 

(2006) δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε „ράζκαηνο πξνζδνθίαο‟ κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ νκάδσλ. 

52
 Υάζκα πξνζδνθίαο είλαη ε απφθιηζε κεηαμχ ηεο πξνζδνθίαο (επηζπκίαο) θαη αληίιεςεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ θαη ην ξφιν ηνπ ειέγρνπ - 

Καξακάλεο , 2008, << χγρξνλε Διεγθηηθή>>. 
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δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο). Ζ εμαξηψκελε κεηαβιεηή ηεο 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο αθνξνχζε ηελ αληίιεςε γηα ην εάλ έλαο ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο 

ή φρη. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ επηδξνχλ φια 

ηα είδε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηελ 

εκθάληζε.πγθεθξηκέλα,ε παξνρή ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ ειεγθηψλ 

βειηηψλεη ηελ αληίιεςε ησλ ηξίησλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (θαηαγξάθεθε ε άπνςε φηη 

ε παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνζαθήληζε πεξίπινθσλ 

πεξηπηψζεσλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη έηζη λα απνδεηρηεί επσθειήο θαη κε πξνζηηζέκελε αμία 

ππεξεζία ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλνπλ θαη Ακεξηθαληθέο κειέηεο
53

), 

ελψ νη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο έρνπλ φιεο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε απηή. Σν γεγνλφο φηη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε θαη κάιηζηα ηελ πην αμηνζεκείσηε, 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ειεγθηέο θαηά ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ίζσο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε εκπηζηεπηηθέο θαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 Δπηπιένλ, δελ πθίζηαηαη „ράζκα πξνζδνθίαο‟ κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ -ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε φ, ηη 

αθνξά ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (έλα εχξεκα πνπ αλαθαιεί ηε 

ζεσξία ηνπ „ράζκαηνο πξνζδνθίαο‟ πνπ επηθαινχληαη Ακεξηθάληθεο θαη Αγγιηθέο κειέηεο). 

Απηφ ην ράζκα πξνζδνθίαο θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ επαθνινχζεζε ην 

ινγηζηηθφ ζθάλδαιν ηεο Enron θαζψο ηφζν νη ειεγθηέο φζν θαη νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είραλ επίγλσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα είρε απηφ 

ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ.  

Αλ θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε παξνρή δψξσλ-θηινμελίαο απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ζηνπο ειεγθηέο δελ 

επηδξά ζηελ αληίιεςε ηξίησλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή δηφηη απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλήζεο ζηελ Κηλέδηθε θνπιηνχξα. 
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χκθσλα κε ηνλ Kinney et al (2004) πξνθχπηνπλ θαζαξά νθέιε απφ ηελ αγνξά θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν πειάηε 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα νθέιε πνπ είλαη εκθαλή ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη έηζη νη 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηήο. 
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Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ηνπ Law είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

αληηιήςεηο άιισλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, εθηφο ησλ ειεγθηψλ ησλ ηεζζάξσλ κεγάισλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλεηαηξηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, κε πην ζεκαληηθέο απηψλ ησλ 

επελδπηψλ. 

 

 

 KrishnanG.V., YuW., ( 2011) 

 

Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη ε δηάρπζε γλψζεο (knowledge spillover)
54

, δειαδή ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε πνπ 

απνθηά ν ειεγθηήο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ελφο πειάηε, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη θαη‟ επέθηαζε ηελ πνηφηεηα ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ ίδην πειάηε ή θαη αληηζηξφθσο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κέζσ ηεο εμέηαζεο 

απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ζα ζπκβάιιεη ζην επίκαρν ζέκα ηεο απαγφξεπζεο ή φρη απφ ηνπο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο φισλ ησλ εηδψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε δηάρπζε γλψζεο πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν θαηά ηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή,  επεηδή  ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα επηιπζνχλ εγθαίξσο επίκαρα δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δπζκελή 

επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ, ε παξνρή απηνχ 

ηνπ είδνπο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πηζαλφλ λα εληζρχεη ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ θαζψο ππάξρεη θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ θνξνινγία κεηξηάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε 

εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή.  

ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ επηθεληξψλεηαη θαη ε έξεπλα ησλ Krishnan θαη Yu γηα δχν ιφγνπο: 

1) νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο δελ έρνπλ απαγνξεπηεί αθφκε απφ ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο θαη 

ζπλερίδνπλ λα ζπληζηνχλ κηα επαλαιακβαλφκελε πεγή εζφδσλ γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη  

 2) ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ
55

 πνπ είλαη ζπλεπή κε ηελ χπαξμε ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο 

αθνξνχλ ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή. 
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O ηζρπξηζκφο απηφο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Simunic (1984). 
55

 Kinney et al,2004, Robinson, 2008, Gleason and Mills, 2010. 
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Ζ εκπεηξηθή έξεπλα φκσο αλαθνξηθά κε ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο παξέρεη αλάκηθηα θαη  

αζαθή ζηνηρεία. Ζ παξνχζα έξεπλα ησλ Krishnan θαη Yu πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν δείγκα παξαηεξήζεσλ  (ηειηθφ 

δείγκα: 11.899 παξαηεξήζεηο θαη 3110 εηαηξίεο
56

) πνπ αθνξνχλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000-2006 

(ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX-2002). Ζ κειέηε δίλεη έκθαζε 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX θαζψο νη ειεγθηηθέο ακνηβέο 

ζπληζηνχλ ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήο σο 

ζπλέπεηα ηεο απαγφξεπζεο πνιιψλ θαηεγνξηψλκε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απαίηεζε 

πξνέγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή.  

Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο: 

Τπφζεζε 1
ε
: Οη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγθηηθέο ακνηβέο, αθνχ ειεγρζεί 

ε επίδξαζε ηνπ ηαπηφρξνλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. 

Τπφζεζε 2
ε
: Οη ειεγθηηθέο ακνηβέο δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο, αθνχ ειεγρζεί 

ε επίδξαζε ηνπ ηαπηφρξνλνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. 

Οη ειεγθηηθέο ακνηβέο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε, ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν, ην θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε. 

Ζ δήηεζε γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη άξα ην πνζφ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ πειάηε, ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ 

θαηεγνξία ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ειεγθηήο (ειεγθηέο πξνεξρφκελνη απφ ηηο 

ηέζζεξηο κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ειεγθηέο κε πξνεξρφκελνη απφ απηέο ηηο 

εηαηξίεο), ηηο επθαηξίεο επέλδπζεο ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ειεγρφκελνπ 

πειάηε. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππάξρεη κηα ζεκαληηθάαξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ. Δπίζεο, ε γλψζε πνπ απνθηάηαη κέζσ 

ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ „κεηαθέξεηαη‟ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

αληηζηξφθσο.Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο κεηαηίζεηαη ελ 

κέξεη ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε  κέζσ  ησλ ρακειφηεξσλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ πιεξψλεη ν 

                                                 
56

 Σα δεδνκέλα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2000-2006 αλαθνξηθά κε ηηο ειεγθηηθέο ακνηβέο, ηηο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο, 

ηελ ειεγθηηθή αλαθνξά θαη ηηο επαλαδηαηππψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ βάζε 

AuditAnalytics γηα ηηο Ακεξηθάληθεο εηαηξίεο. 



79 

 

ηειεπηαίνο,θπξίσο φηαλ πξνκεζεπηέο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη ηέζζεξηο κεγάιεο 

δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

ηελ έξεπλα επίζεο γίλεηαη ρξήζε έμη ππνδεηγκάησλ ηνπ αξρηθνχ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ηα 

νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ ειεγθηή φζνπ θαη ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθή δηάρπζε γλψζεο, ε νπνία κπνξεί λα κελ ήηαλ 

εκθαλήο ζην αξρηθφ δείγκα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ: 

- Νφκνο ηνπ SOX ν νπνίνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άιιαμε ζεκαληηθά ηελ δπλακηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ γη΄ απηφ θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο έδεημε φηη ε ελδειερήο εμέηαζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

ε επηπξφζζεηε επνπηεία πνπ αλαηέζεθε ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ 

παξερφκελσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλεηζέθεξαλ ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

ειεγθηηθφ ηνκέα ζηνλ ηνκέα παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

- Καηεγνξία ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ειεγθηήο.  

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε πςειή πνηφηεηα ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαζψο θαη ε 

θήκε ζπλδένληαη κε ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ γλσζηά εκπνξηθά ζήκαηα. Απηέο 

νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε λα πξνζθέξνπλ παξάιιεια κε ηηο ειεγθηηθέο θαη κηα ζεηξά κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο είλαη πην πηζαλφ λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκίεο θάζκαηνο 

(economies of scope) ζπγθξηηηθά κε ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξηο 

κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη κφλν νη 

ειεγρφκελνη πειάηεο ησλ ηεζζάξσλ κεγάισλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ επσθεινχληαη 

απφ ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο. 

- Θεηεία ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή 

Δηθάδεηαη φηη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο είλαη κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ν ειεγθηήο δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, δηφηη εληζρχεηαη ε 

εμνηθείσζή ηνπ κε ηηο αλάγθεο ηεο ηειεπηαίαο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, αιιά 

δηεπθνιχλεηαη θαη ν θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο γλψζεο 

πνπ απνθηάηαη απφ ηνλ έιεγρν. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλεπή κε ηελ εηθαζία απηή, 

δειαδή ηα νθέιε ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαξπψλνληαη νη ειεγρφκελνη πειάηεο πνπ ηνπο 

ζπλδέεη κηα καθξφρξνλε ζρέζε κε ηνλ ειεγθηή ηνπο. 
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- Δπίδξαζε ησλ ακνηβψλ γηα παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

Γελ έρεη απαγνξεπηεί ζηνλ λφκηκν ειεγθηή λα παξέρεη ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα 

εθφζνλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. Πνιινί 

δηνηθνχληεο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη ε ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη απνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο , φηαλ νη 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, νη ειεγρφκελνη πειάηεο επσθεινχληαη απφ ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ 

ειεγθηηθφ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεγθηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ επηβαξχλνληαη κε 

απμαλφκελεο ακνηβέο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην πξνκεζεπηή γηα ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο. 

- Μέγεζνο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε 

Ο ηζρπξηζκφο πνπ δηεξεπλάηαη εδψ είλαη φηη νη ειεγρφκελνη πειάηεο κεγαιχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο (ε κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηηο νηθνλνκίεο θάζκαηνοπαξά 

απηνί πνπ είλαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Όλησο, ν ηζρπξηζκφο απηφο είλαη ζπλεπήο κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο. 

- εκαληηθφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δειψλνπλ φηη νη ζεκαληηθνί πειάηεο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ίζσο λα ιακβάλνπλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

αλαζέηνπλ ηνλ έιεγρν ζε ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε) απνιακβάλνπλ ζεκαληηθά νθέιε 

απφ ηε δηάρπζε γλψζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ειεγθηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηέζζεξηο 

κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ε καθξνρξφληα ζεηεία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, νη κεγάινπ 

κεγέζνπο θαη ζεκαληηθνί πειάηεο θαζψο θαη ην εχξνο παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο δηάρπζεο γλψζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο βξέζεθε φηη φηαλ απηέο παξέρνληαη απφ ηελ ίδηα 

ειεγθηηθή εηαηξία πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη ε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο.   
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 Krishnan J., Su L.N., Zhang Y., (2011) 

 

H έξεπλα ησλ Krishman, Su θαη Zhang εμεηάδεη εάλ ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ηέζεθε 

ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ παξάιιεια κε ηηο ειεγθηηθέο, πξηλ θαη 

κεηά ηελ πεξίνδν επηβνιήο ηνπ λφκνπ SOX (ηα έηε 2000-2001 θαη 2004-2005 αληηζηνίρσο), 

δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ σο πξνο ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Παξαηεξήζεθε φηη ε απαγφξεπζε απφ ην SEC, ην 2003, ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή πηψζε ησλ ακνηβψλ ηνπο ηελ πεξίνδν 2000-2005
57

. Απηή ε 

πηψζε ησλ ακνηβψλ (πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ακνηβψλ απφ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

πνπ ειήθζεζαλ ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX απφ απηέο ηεο πεξηφδνπ κεηά ην 

λφκν) ιήθζεθε ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηαηξηψλ πνπ ίζσο λα πξνέβεζαλ ζε 

ρεηξαγψγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (ρξήζε ηεο κεζφδνπ„discretionary accruals‟
58

) ζηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX ιφγσ ηνπ φηη εκθάληδαλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ ηνπο- είηε δηφηη απηέο ιάκβαλαλ απφ ηνπο ειεγθηέο 

ηνπο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζεσξνχληαλ επηδήκηεο είηε ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ησλ ειεγθηψλ απφ απηέο.  

Οη πξνζδνθίεο ησλ κειεηεηψλ φηη νη εηαηξίεο πνπ εκθάληδαλ κεγαιχηεξε πηψζε ζηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιάκβαλαλ ζα είραλ θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο ζηελ πεξίνδν πξηλ ην λφκν SOX απφ εθείλεο πνπ εκθάληδαλ κηθξφηεξε πηψζε φπσο 

επίζεο θαη φηη απηή ε δηαθνξά ζα εμαιεηθφηαλ ζηελ πεξίνδν κεηά ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX, 

ζπλέπεζαλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 
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 Μεηά ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOX ζηελ Ακεξηθή (2002) παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε κείσζε ησλ αγνξψλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ιφγνη γηα απηήλ ηελ πηψζε ηεο δήηεζήο ηνπο νθείιεηαη 

ζε δχν ιφγνπο:  

1) Ο λφκνο SOX πξνθάιεζε έλα εμσγελέο ζνθ ζηελ ειεγθηηθή αγνξά γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ιφγσ ηνπ φηη 

απαγφξεπζε ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ „επηδήκησλ‟ εηδψλ  δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

2) Ο λφκνο SOX απαίηεζε απφ ηηο ειεγθηηθέο επηηξνπέο ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ λα πξνεγθξίλνπλ ηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα παξάζρνπλ νη ειεγθηέο δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηελ επζχλε απηψλ ησλ 

επηηξνπψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγρνκέλσλ. 

58
 Να ζεκεησζεί φηη πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηήλ ηελ κέζνδν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

απψιεηαο ή φρη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ δελ έδεημαλ λα πθίζηαηαη θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παξνρή 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. 
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2000-2001 (πεξίνδνο πξηλ ην λφκν SOX), νη ειεγρφκελνη πειάηεο κε ηελ κεγαιχηεξε 

επαθφινπζε πηψζε ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο αθνινπζνχζαλ εληνλφηεξε ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο πξνο ηα θάησ (downwards) θαη φρη πξνο ηα πάλσ (upwards).  

χκθσλα κε ηνλ DeFond (2002), νη ειεγθηέο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ιφγσ ηεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, επεηδή 

αλεζπρνχλ γηα ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηθαζηηθέο δηαθνξέο θαη ηελ απψιεηα ηεο 

θαιήο θήκεο ηνπο
59

.  

Καηά γεληθή νκνινγία ν θίλδπλνο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ γηα ηνλ ειεγθηή είλαη κεγαιχηεξνο 

φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα πξαθηηθέο ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθ κέξνπο ησλ εηαηξηψλ κε 

ζθνπφ ηελ εκθάληζε απμεκέλσλ εηζνδεκάησλ (income-increasing earnings management). Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ νη ειεγθηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμηρλίαζε αλαθξηβεηψλ πνπ αθνξνχλ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ παξά κείσζε απηψλ.  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλεπή κε απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο ππνδειψλνληαο φηη ν 

θφβνο ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ην λφκν SOX γηα δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη απψιεηαο 

ηεο θαιήο θήκεο ηνπο, επηζθίαζε νπνηαδήπνηε απψηεξα θίλεηξα ηνπο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ 

παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δελ επέηξεςε ηελ ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ εκθάληζε απμεκέλσλ 

εηζνδεκάησλ απφ ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο. Αληηζέησο, ε κηθξφηεξε αλεζπρία ησλ ειεγθηψλ γηα 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο απψιεηεο φηαλ αθνινπζείηαη ε πξαθηηθή ηεο εκθάληζεο ιηγφηεξσλ 

εηζνδεκάησλ (income-decreasing/downward earnings management) εθ κέξνπο ησλ εηαηξηψλ-

πειαηψλ ίζσο λα ηνπο νδήγεζε ζηελ ζπλαίλεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή απηή φηαλ είλαη 

εκθαλή ηα θίλεηξα απφ ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. πλεπψο ε επηζπκία ηνπο λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ρεηξαγψγεζεο πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηε δηνίθεζε  ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε (positive and negative earnings 

management). 
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 Ζ έξεπλα ζε φ, ηη αθνξά ηηο δηθαζηηθέο δηαθνξέο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απνθαιχπηεη φηη νη κελχζεηο θαηά 

απηψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζπλήζσο φηαλ γίλνληαη ππεξεθηηκήζεηο ησλ θεξδψλ ή ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ (εηαηξηθή 

πεξηνπζία ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ) [St.Pierreand Anderson 1984;Lys and Watts 1994] ή ζηηο πεξηπηψζεηο 

εκθάληζεο απμεκέλσλ ζεκαληηθά εζφδσλ κέζσ ησλ „abnormal accruals‟ (βιέπε Τπνζεκείσζε 22- discretional 

accruals)- Heninger, 2001.  
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 Ye P., Carson E., Simnett R., (2011) 

 

Ζ κειέηε απηή απαληά ζε δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Πνηνη παξάγνληεο
60

επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε κηαο εηαηξίαο λα πξνζθχγεη γηα ηελ παξνρή 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ λφκηκν ειεγθηή ηεο? 

2) Πψο νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγρφκελσλ 

πειαηψλ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή? 

Πην αλαιπηηθά, εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ελφο ζπλφινπ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπ ειεγθηή-ειεγρφκελνπ πειάηε (ζεηεία ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ζεηεία εηαίξνπ αλάζεζεο 

ειέγρνπ, καθξφρξνλε ζρέζε κεηαμχ δηνίθεζεο -ειεγθηή θαη ηελ κεηαβιεηή „alumni 

affiliation‟
61

) θαη ην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ (κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο)ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη εάλ ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη εδψ απφ ηελ ηάζε ηνπ λα εθθξάζεη γλψκε 

γηα αδπλακία ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο) επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη απφ ηνπο ηέζζεξηο πξναλαθεξζέληεο δεζκνχο ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ πειάηε. 

 

Σν έηνο 2002 πνπ επηιέρηεθε ζηελ έξεπλα απνηειεί κηα πεξίνδν πνπ επηηξέπεη: 

- ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

ηνπ ειεγθηή-ειεγρνκέλνπ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, πξηλ λα επηβιεζνχλ κε λνκηθέο 

ξπζκίζεηο νη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ ζεηεία ηνπ ειεγθηή θαη ηελ πξνζρψξεζε ζηελ 

                                                 
60

Δλδερφκελεο απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή 

- Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ ειεγρφκελνπ πνπ είλαη απφξξνηα ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πξψηε. 

- Ζ νηθεηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηά απφ ηε καθξφρξνλε ζεηεία ηνπ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. 

- Οη πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο πξνζρψξεζεο ζηελ δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο  πξψελ ειεγθηψλ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο. 

 

61
 Ο φξνο „alumni affiliation‟ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη  ηελ ειεγθηηθή εηαηξία (π.ρ πξψελ ειεγθηέο κηαο εηαηξίαο 

γίλνληαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο). 
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ειεγρφκελε νληφηεηα δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ - πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

θαζψο θαη  

- ηελ αλαδξνκηθή αμηνιφγεζε ηεο ινγηθήο βάζεη ηεο νπνίαο ειήθζεζαλ απηέο νη 

ξπζκίζεηο.  

Δπίζεο επηιέρηεθε ε Απζηξαιία  (911 Απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην) σο ρψξα εμέηαζεο θαζψο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (έηνο 2002) ε 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δελ είρε ξπζκηζηεί λνκηθά ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ 

Ακεξηθή.  

ε αληίζεζε κε άιιεο κειέηεο, ε κειέηε απηή επεθηείλεηαη ζηελ εμέηαζε ελφο ζπλφινπ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ ζε επηρεηξεζηαθφ θαη 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη πψο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο αγνξάο κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ειεγρφκελεο νληφηεηεο φζν θαη ηελ έθδνζε ηξνπνπνηεκέλσλ 

ειεγθηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Ζ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ ζεηεία ηνπ ειεγθηψλ, ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ηα 

δεδνκέλα ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ειήθζεζαλ απφ ηελ ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ New South Wales θαη φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο. 

Δπίζεο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ κεηαβιεηή „alumni affiliation‟ ζπιιέρηεθαλ απφ ηα 

πξνθίι ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο. 

Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν marketing πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ παξνρή επηπιένλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε ηεο 

(cross - selling). Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζρέζε εθηφο ηνπ φηη ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο, θαζψο ην θφζηνο έλαξμεο ηεο ζπλεξγαζίαο απνζβέλεηαη ζε κεγαιχηεξν 

ρξφλν δηάζηεκα φηαλ ε δηάξθεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε είλαη κεγάιε, δηεπθνιχλεη επηπιένλ 

ηε δηάρπζε ρξήζηκεο πιεξνθφξεζεο πνπ απνθνκίδεηαη απφ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ πςειά επίπεδα κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ίζσο λα είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλεο λα παξαηηεζνχλ 

απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε. Λακβάλνληαο ππφςε φια απηά, νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη 

πηζαλφηεξν λα δηαηεξήζνπλ απηήλ ηελ ζρέζε θαη λα παξέρνπλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. 
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Απφ ηελ πιεπξά ησλ ειεγρνκέλσλ, ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο ζρέζεο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ιχζεσλ πνπ παξέρνπλ νη ειεγθηέο θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηεο 

αλαδήηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, επεξεάδνληαο ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα αγνξάζνπλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ λένπο ειεγθηέο. Άιισζηε, νη 

ειεγρφκελνη είλαη ινγηθφ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζε εθείλνπο ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πνπ είραλ επηδείμεη ζπλέπεηα φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη ζηελ αμηνπηζηία 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα παιαηφηεξσλ ζπλαιιαγψλ. 

Βάζεη φισλ απηψλ, ε πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηελ αληίιεςε φηη νη 

ειεγρφκελνη πειάηεο έρνπλ θίλεηξν λα πξνζθεχγνπλ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

απεπζείαο ζηνλ πθηζηάκελν ειεγθηή ηνπο παξά ζε θάπνηνλ άγλσζην πάξνρν, θάηη ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ επηπέδνπ 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ δηαηχπσζε ηεο πξψηεο ππφζεζεο έρεη σο εμήο: 

Τπφζεζε 1
ε
 : Καζψο ε ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο απμάλεηαη, νη ειεγρφκελνη πειάηεο ζα 

αγνξάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ απηήλ. 

Ζ δεχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηελ άπνςε φηη ε καθξφρξνλε ζεηεία ηνπ 

εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ
62

 ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ιφγσ ηνπ φηη γελλάηαη κηα ηζρπξή δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πειαηψλ. 

 Ζ δεχηεξε ππφζεζε έρεη σο εμήο: 

Τπφζεζε 2
ε
 : Καζψο ε ζεηεία

63
 ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ απμάλεηαη, νη ειεγρφκελνη 

πειάηεο ζα αγνξάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

                                                 
62

 Να επηζεκαλζεί ε θαηαγξαθή ηεο άπνςεο φηη ν εηαίξνο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ, σο ν βαζηθφο δεζκφο κεηαμχ ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ησλ ειεγρφκελσλ πειαηψλ, επηδξά ζεκαληηθά ζηηο αληηιήςεηο ησλ ηειεπηαίσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπηζηία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

63
 Ο φξνο „ζρέζε ζεηείαο‟ (relationship tenure) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ρξνληθή 

πεξίνδνο χπαξμεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ δηνηθεηψλ ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο. 
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Ζ ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαθέξεηαη ζην φηη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλήζσο ρηίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαζψο ηα άηνκα έρνπλ πην 

ζπρλέο επαθέο. 

 Ζ ηξίηε ππφζεζε είλαη: 

Τπφζεζε 3
ε
 : Όηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ειέγρνπ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ είλαη καθξνρξφληα, νη ειεγρφκελνη πειάηεο ζα αγνξάδνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Μηα ζπληζηακέλε ηεο ηέηαξηεο ππφζεζεο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία κε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο πνπ είλαη πξψελ 

εξγαδφκελνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππήξμαλ πξψελ ειεγθηέο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ πνπ δηφξηζαλ απηέο, κε πξνζσπηθέο επαθέο 

ηφζν απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο εξγάζηεθαλ φζν θαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο 

πειάηεο ηνπο. 

Κάπνηεο ειεγθηηθέο  εηαηξίεο αλαπηχζζνπλ ηα δίθηπα ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ έληνλε θνηλσληθή πξνζθφιιεζή ηνπο ζηνπο πξνεγνχκελεο ειεγρφκελνπο 

πειάηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξνζρψξεζε απηψλ ζηελ λέα ειεγρφκελε νληφηεηα κηα 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή-πειάηε. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ νη πξψελ εξγαδφκελνη κηαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο  (θαη λπλ δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο) είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη πξνο απηήλ θαη πξνζδηνξίδνληαη 

απφ απηήλ, ηείλνπλ λα ηελ σθεινχλ κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο απφ 

απηήλ εθ κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ εξγνδνηψλ ηνπο ή λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επηείθεηα θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειεγθηηθήο ακνηβήο.   

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο ππεξεζίεο  πνπ 

πξνζθέξνπλ νη πξψελ εξγνδφηεο ηνπο, θαζηζηά ηελ επηινγή απηψλ γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ παξά ελφο αγλψζηνπ πξνκεζεπηή ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη επηζθαιή. 

 Ζ επφκελε ππφζεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο απηέο έρεη ηελ εμήο δηαηχπσζε: 

Τπφζεζε 4
ε
 : Οη εηαηξίεο κε δηνηθεηηθά ζηειέρε - πξψελ ειεγθηέο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ηελ 

νπνία έρνπλ δηνξίζεη γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο, ζα αγνξάζνπλ πςειφηεξα επίπεδα κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ απηήλ. 
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Σα νθέιε απφ ηελ αλάζεζε ζηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο παξνρήο θαη ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ίζσο λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε ηεο 

απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ηαπηφρξνλε παξνρή 

ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή θαη σο επαθφινπζν ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλνιηθνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ, νη 

εηαηξίεο κε πςειφηεξν θφζηνο αληηπξνζψπεπζεο έρνπλ θίλεηξν λα κελ θαηαθχγνπλ ζηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ πέκπηε ππφζεζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη: 

Τπφζεζε 5
ε
 : Οη ζηελφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ πειάηε θαη ην επίπεδν 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή κεηξηάδνληαη απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθά 

θφζηε. 

Σέινο, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη φηαλ ν ειεγθηήο εθδίδεη ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα αμηνινγεί 

αληηθεηκεληθά ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη επίδνζε θαη λα αληηζηαζεί ζηηο πηέζεηο ηνπ 

ειεγρνκέλνπ λα κελ εθδψζεη  κηα ηέηνηνπ είδνπο έθζεζε. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα 

αληηζηαζεί ζε απηέο ηηο πηέζεηο ζπληζηά ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ 

εθζέζεσλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ. πλεπψο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θζίλεη εάλ ε πηζαλφηεηα 

έθδνζεο ηξνπνπνηεκέλεο έθζεζεο ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηελ χπαξμε ζηελψλ δεζκψλ κεηαμχ 

ηνπ ειεγθηή-ειεγρνκέλνπ θαη ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ή απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη 

ησλ δχν. 

 Οη ηειεπηαίεο  ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

Τπφζεζε 6a: Τςειφηεξα επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ηάζε 

ησλ ειεγθηψλ λα εθδίδνπλ ηξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

Τπφζεζε 6b: Ζ χπαξμε ζηελφηεξσλ δεζκψλ κεηαμχ ειεγθηή-ειεγρφκελνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά 

κε ηελ ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα εθδίδνπλ ηξνπνπνηεκέλεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλαινγία ησλ 

ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο. Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ειεγρφκελν πειάηε έρεη ππνζηεξηρηεί φηη αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε γηα ηνλ ειεγθηή απφ άπνςε νηθνλνκηθή. 
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Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε ζεηεία ηνπ ειεγθηή είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε ηνπ ειεγρνκέλνπ λα πξνζθχγεη ζηνλ πθηζηάκελν ειεγθηή γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηα πςειά αληηπξνζσπεπηηθά θφζηε θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ζεηείαο ηνπ ειεγθηή θαη ηεο αγνξάο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

απηφλ. Αληίζεηα, ε ζεηεία ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ ίδηα 

επηξξνή ζηελ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πθηζηάκελε ειεγθηηθή εηαηξία, θαζψο 

δελ είλαη επαξθήο απφ κφλε ηεο λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο. Μηα 

ζεηηθή ζρέζε εληνπίδεηαη κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο  „alumni affiliation‟ θαη ηνπ πνζνχ πνπ 

παξέρεηαη απφ ηηο ειεγρφκελεο νληφηεηεο γηα ηελ αγνξά κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειά 

αληηπξνζσπεπηηθά θφζηε. Απηή ε ζρέζε ππνδεηθλχεη φηη ηα πθηζηάκελα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο, ηα νπνία εξγάζηεθαλ πξηλ σο ειεγθηέο ζε ειεγθηηθή εηαηξία, έρνπλ ηελ 

ηάζε λα σθεινχλ ηνπο πξψελ εξγνδφηεο ηνπο κε ην λα ηνπο αλαζέηνπλ ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη κηα κεγαιχηεξε ζεηεία ηνπ εηαίξνπ αλάζεζεο ηνπ 

ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε κηα κείσζε ηεο ηάζεο ησλ ειεγθηψλ λα εθδίδνπλ θαηάιιειεο εθζέζεηο ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, θάηη ην νπνίν είρε 

ππνζηεξηρηεί θαη απφ ηνπο (Carey, 2006). Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην φηαλ ε ζεηεία ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαηκαθξνζθειήο ή νη ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ηνπ ειεγθηή-

ειεγρφκελνπκαθξνρξφληεο.  

Οη νηθνλνκηθνί δεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη νη δεζκνί απφ ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα πξψελ ειεγθηψλ 

(ηαπηφρξνλε επίδξαζε), ππνδειψλεη ηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηψλ λα εθδψζνπλ „θαζαξέο‟ 

εθζέζεηο (ρσξίο επηθχιαμε) γηα ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ πςειά επίπεδα κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαζέηνπλ δηνηθεηηθφ ζηέιερνο - πξψελ ειεγθηή. 

Απηή ε δηαπίζησζε νδήγεζε κεηέπεηηα ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηελ Απζηξαιία λα 

επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ησλ ειεγθηψλ ζηα δεηήκαηα ηεο 

ελαιιαγήο ησλ εηαίξσλ αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πξψελ ειεγθηψλ. 
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 AhadiatN., (2011) 

 

Ζ έξεπλα ηνπ Nasrollah Ahadiat απαληάεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Δξψηεκα 1: Μπνξεί ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ζηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Απζηξαιία λα ζέζεη παξφκνηεο απεηιέο νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη ακθηιεγφκελεο ζηελ Ακεξηθή? 

 Δξψηεκα 2: Τπάξρεη νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ην εάλ ε παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ γλσκνδφηεζε ησλ ειεγθηψλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο ζε 

απηέο ηηο ρψξεο? 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ ειεγθηηθήο αλαθνξάο αλάκεζα ζηελ 

Ακεξηθή θαη ζηηο ρψξεο ηεο Βξεηαληθήο Κνηλνπνιηηείαο, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

απηήο είλαη λα εξεπλήζεη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη γηα ηηο Βξεηαληθέο θαη 

Απζηξαιηαλέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη 

ηνπ ηχπνπ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή (γλσκνδφηεζε κε επηθχιαμε-

qualified/ρσξίο επηθχιαμε-unqualified). 

πγθεθξηκέλα ε ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη: 

Τπφζεζε 1
ε
: Όηαλ φια κέλνπλ ζηαζεξά, ε πηζαλφηεηα ν ειεγθηήο λα εθθξάζεη ζχκθσλε γλψκε 

(ρσξίο εμαηξέζεηο) ζηε έθζεζε ειέγρνπ είλαη κεγαιχηεξε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πιεξψλνπλ 

κεγαιχηεξα πνζά κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ απφ απηέο πνπ πιεξψλνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξα πνζά. 

Δάλ ινηπφλ ε έξεπλα νδεγνχζε ζηε δηαπίζησζε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ειεγθηηθή 

γλσκνδφηεζε ρσξίο επηθχιαμε ειέγρζεθαλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ απνθφκηζαλ κηα 

ζεκαληηθφηεξε αλαινγία ακνηβψλ απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ακνηβψλ (ζπγθξηηηθά κε ηνπο ειεγθηέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ραξαθηεξηζκφ „qualified‟), ηφηε 

απηνχ ηνπ είδνπο ν ζπζρεηηζκφο ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ „αλεμαξηεζία ζηελ 

εκθάληζε‟ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Σν δείγκα πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ κειέηε απηή αληηπξνζσπεχεη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

(κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα θαη ζηελ 

κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία θαη βηνκεραλία πεηξειαίνπ) πνπ είραλ γλσζηνπνηήζεη νηθεηνζειψο
64

 

                                                 
64

 Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ αγγιηθή λνκνζεζία (UK Regulation 1989) απνηειεί λνκηθή πξνυπφζεζε φιεο 

νη δεκφζηεο Βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο ην πνζφ ησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ 
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ηα πνζά ησλ ακνηβψλ πνπ δφζεθαλ ζε κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά, 100 εηαηξίεο αληιήζεθαλ ζπλνιηθά απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ εηήζησλ 

αλαθνξψλ θαη απφ ηελ FinancialTimes. Απηέο νη εηαηξίεο είραλ γλσζηνπνηήζεη ακθφηεξεο ηηο 

ζπλνιηθέο ακνηβέο φπσο επίζεο θαη ηηο ακνηβέο γηα ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ νη 

ειεγθηέο ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ θαλνληζκψλ γλσζηνπνίεζεο ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο 

ηνπο.  

Μεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ζεκαληηθέο επαλαδηαηππψζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαγξαθέο εηαηξηψλ απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη εηαηξηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο, βξέζεθαλ 24 επηρεηξήζεηο λα ππφθεηληαη ζε θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα 

θαζεζηψηα νη νπνίεο θαη απνθιείζηεθαλ απφ ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνξνχλ 

ηειηθά 76 ελαπνκείλαληεο επηρεηξήζεηο θαη ε πεξίνδνο ηεο κειέηεο αθνξά 10 έηε απφ ην 1992 

έσο ην 2001.   

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο: απηέο πνπ έιαβαλ 

γλσκνδφηεζε ρσξίο επηθχιαμε /ζχκθσλε γλψκε θαη απηέο γλσκνδφηεζε κε 

επηθχιαμε/εμαηξέζεηο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ „qualified‟ 

ήηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ κηα ειεγθηηθή γλσκνδφηεζε κε επηθχιαμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο. Ζ αλάιπζε εκπεξηείρε θαη ηελ ζχγθξηζε ηεο αλαινγίαο ησλ 

ακνηβψλ γηα ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ νη ειεγθηέο (σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειεγθηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ) γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ γηα ηνλ φκηιν θαζψο απηή πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο 

ζπγαηξηθέο, αλεμαξηήησο εάλ αλαηέζεθε ή φρη ζηνλ ίδην ειεγθηή ν έιεγρνο ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ην κέζν πνζνζηφ ησλ ακνηβψλ γηα ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ραξαθηεξηζκφ „unqualified‟ ππεξβαίλεη ζεκαληηθά απηφ γηα 

ηελ θαηεγνξία ησλ „qualified‟ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο. Απηή ε 

δηαπίζησζε είλαη ζπλεπήο κε ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο θαη επηβεβαηψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ 

                                                                                                                                                             
πνπ δίδνληαη ζηνπο ειεγθηέο. Αξγφηεξα, επηβιήζεθε λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ μερσξηζηά θαη ην 

πνζφ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιάκβαλαλ νη ειεγθηέο απφ ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο (UK Regulation 

1991).  
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ηνπ SEC φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ίζσο πξάγκαηη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

„αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε‟ ηνπ ειεγθηή. 

Δπίζεο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέζεο αλαινγίαο ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδεη πησηηθή ηάζε θαη απηφ δείρλεη ηελ 

απμαλφκελε παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

ειεγθηέο θαηά ηα έηε ηεο κειέηεο. 

Ζ έξεπλα απηή επίζεο παξέρεη ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ε 

αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ (ζηελ εκθάληζε) λα δηαθηλδπλέςεη φηαλ ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηνπο πειάηεο ειέγρνπ (Βξεηαλνχο θαη 

Απζηξαιηαλνχο) είλαη πςειά. πλεπψο, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη 

ινγηθά ζθεπηφκελνη παξαηεξεηέο θαζψο θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ίζσο λα νδεγνχληαλ 

δηθαηνινγεκέλα ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειεγθηέο πηζαλφλ λα κελ εθθξάζνπλ γλψκε κε 

επηθχιαμε κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο φηαλ 

απνθνκίδνπλ πςειέο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο. 

Αλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα εδξαησζεί κηα άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξνρήο κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ ρσξίο επηθχιαμε, ε αληίιεςε ηεο 

χπαξμήο ηεο ακαπξψλεη ηελ θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειεγθηή θαη σο έλα βαζκφ ηνλ θιάδν 

ησλ ειεγθηψλ θαη ινγηζηψλ γεληθά. 

Οη λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο, ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζηνπο ειεγρφκελνπο 

πειάηεο λα αλαθαιχςνπλ ηαπηφρξνλα, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά, 

ην πην απνηειεζκαηηθφ ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ θαη ηελ αληίζηνηρε πνηφηεηα πνπ ζα δηαθπιάηηεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ δηεπζεηψληαο ηα θφζηε θαη ηα νθέιε γηα θάζε πηζαλφηεηα. 

 

 

 Schmidt J.J., (2012) 

 

Ζ έξεπλα ηνπ Schmidt εμεηάδεη εάλ ε θίλεζε δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθ κέξνπο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ δεκηψλνληαη απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξίαο θαζψο θαη ην απνηέιεζκα απηψλ (επίιπζε ησλ δηαθνξψλ) παξέρνπλ 

ζηνηρεία θαηά πφζν νη ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ή άιιε πεγή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο 
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(φπσο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα  ηνπ πειάηε γηα ηνλ ειεγθηή θαη ε εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο ειεγθηηθέο 

ακνηβέο) επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟. 

Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλάηαη θαηά πφζν κηα δηθαζηηθή δηαθνξά πνπ αθνξά ηελ 

επαλαδηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο εηαηξίαο επηιχεηαη κε ζπκβηβαζκφ εθ 

κέξνπο ηνπ ειεγθηή παξά κε θιείζηκν ηεο ππφζεζεο ή δηθαζηηθή απφθαζεθαη εάλ ην επηρείξεκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ παξνρή 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ειεγθηή ελφο 

κεγαιχηεξνπ πνζνχ ζηελ πεξίπησζε επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κε ζπκβηβαζκφ. Ο ζπκβηβαζκφο εθ 

κέξνπο ηνπ ειεγθηή είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφο φηαλ ν εθάζηνηε ειεγθηήο πηζηεχεη φηη ην πνζφ 

ησλ εμφδσλ ηνπ ζπκβηβαζκνχ είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ αλακελφκελσλ δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ κηαο δίθεο θαη ησλ κε πξνβιεπφκελσλ εμφδσλ κηαο πηζαλήο δπζκελνχο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο γηα απηφλ. Δπηπιένλ, ν ειεγθηήο είλαη πην πηζαλφ λα επηιέμεη ηελ δηεπζέηεζε ηεο 

δηαθνξάο εμσδηθαζηηθά θαη κάιηζηα θαηαβάιινληαο κεγαιχηεξν πνζφ ζηνπο ελάγνληεο φηαλ νη 

δηθεγφξνη απηψλ ζα επηθαιεζηνχλ ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο ακνηβέο γηα ηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαζψο θαη απφ ηνλ νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ πειάηε ηνπ γηα λα ζηεξίμνπλ 

ην επηρείξεκα φηη ν έιεγρνο είλαη „substandard‟, δειαδή δελ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα ηεο ειεγθηηθήο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο επαλαδηαηππψζεηο
65

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξίνδν 2001-2007 σο δείθηε ηνπ πιεκκεινχο ειέγρνπ, ν 

Schmidt θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πνζφ ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ε 

αλαινγία ησλ ακνηβψλ απηψλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ πηζαλφηεηα κηα επαλαδηαηχπσζε λα έρεη σο επαθφινπζν ηελ έλαξμε δηθαζηηθψλ αληηδηθηψλ 

κε ηνλ ειεγθηή. πγθεθξηκέλα, φζν πην πςειέο είλαη νη ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο αιιά δελ 

αθνξνχλ ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

                                                 
65

Αλαθνίλσζε επαλαδηαηχπσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηαξηηζκέλεο βάζεη ησλ γεληθά απνδεθηψλ 

αξρψλ ηεο ινγηζηηθήο: ε δεκφζηα αλαγλψξηζε φηη ε πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηείρε νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο θαη φηη ν πξνεγνχκελνο έιεγρνο δελ θαηάθεξε λα εληνπίζεη ή λα εκπνδίζεη ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε κηαο ηέηνηαο επαλαδηαηχπσζεο ζπρλά αθνινπζείηαη απφ κηα ζεκαληηθή  πηψζε ζηελ 

ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί αηηία γηα θίλεζε δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απηήο. 
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πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, ηφζν εληζρχεηαη ε δηθαζηηθή ππφζεζε 

ζε βάξνο ηνπ ειεγθηή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, αλαθνξηθά κε ην 

εάλ νη ειεγθηηθέο ακνηβέο ή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε γηα ηνλ ειεγθηή ζπλδένληαη κε ηελ 

έλαξμε δηθαζηηθήο αληηδηθίαο, ππήξμε ζηαηηζηηθά αζήκαλην. 

Όια απηά ηα επξήκαηα ππνζέηνπλ φηη νη δηάδηθνη,ζε κηα ππφζεζε ειέγρνπ κηαο εηαηξίαο, 

ελεξγνχλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη δηθαζηέο ζα θξίλνπλ φηη νη πςειέο ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο πνππαξέρνληαη απφηνποειεγθηέο, επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηνπο πιεκκειείο 

ειέγρνπο θαζψο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αλεμαξηεζία „ζηελ εκθάληζε‟ ηνπ ειεγθηή θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη άξα ε έθβαζε ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο ζα είλαη 

αξλεηηθή γηα ηνλ ειεγθηή. 

Κάπνηνη ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

είλαη φηη:  

1) Αλ θαη νη ακνηβέο απφ ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή αηηία γηα ηελ θίλεζε δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηνπ ειεγθηή θαη παίδνπλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε κηαο ππφζεζεο πνπ ηνλ αθνξά, ην ζπκπέξαζκα απηφ κπνξεί λα 

εμεγεζεί ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ακνηβψλ. 

2) Σν επηρείξεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ακνηβέο γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ 

επηδξνχλ πξάγκαηη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή δελ γλσξίδνπκε αλ είλαη βάζηκν, δηφηη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ ειεγθηή δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί. 

3) Πνιιέο απφ ηηο επαλαδηαηππψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ κειέηε έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ SOXθαηά ηελ νπνία έλαο ειεγθηήο κπνξνχζε λα παξάζρεη 

κηα επξχηεξε γθάκα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ επέβαιε ν λφκνο ηνπ SOX (Section 201), απηέο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα δηθαζηηθή δηαθνξά ζε έλαλ ειεγθηή. Δληνχηνηο, ε επηζθφπεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλπνπ πιήξσζαλ νη εηαηξίεο ηα έηε 2008 θαη 2009 (ηα δεδνκέλα ειήθζεζαλ 

απφ ηε βάζε Audit Analytics) δείρλνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ αθφκε πιεξψλεη 

έλα πνζφ ζηνπο ειεγθηέο σο ακνηβέο γηα παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα 

θνξνινγηθψλ.  

4) Σέινο, κηα επηζθφπεζε πξφζθαησλ κελχζεσλ πνπ αζθήζεθαλ θαηά ειεγθηψλ 

απνθαιχπηεη φηη νη ακνηβέο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο ζηνπο ειεγθηέο θαη 

κάιηζηα απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν ελαληίνλ ηνπο. 
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 HabibA., (2012) 

 

Ζ έξεπλα ηνπ Habib παξέρεη κηα κεηα-αλάιπζεηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο (45 κειέηεο
66

) 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο θαζαξήο επίδξαζεο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο χπαξμεο ή φρη νκνηνγέλεηαο  ησλ  παξαγφλησλ  πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο απηήο. 

Ζ κεηα-αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

αηνκηθψλ κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ δηφξζσζε ζηαηηζηηθψλ ηερλαζκάησλ φπσο ηε δεηγκαηνιεςία 

θαη ην ζθάικα κέηξεζεο θαη ζπλεπψο παξέρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε φ,ηη αθνξά ηα επξήκαηα  

ζπγθξηλφκελε κε ηελ επηζθφπεζε ηεο αθεγεκαηηθήο βηβιηνγξαθίαο
67

. Ζ κεηα-αλάιπζε είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ ελνπνίεζε κε ζπλεπψλ επξεκάησλ κεηαμχ αηνκηθψλ κειεηψλ 

φπσο ε επίδξαζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. 
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14 κειέηεο αθνξνχλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο ζηελ 

ηάζε ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο , 16 κειέηεο ηελ ηάζε έθδνζεο εθζέζεσλ ειέγρνπ 

ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή, 19 κειέηεο αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ηεο αγνξάο 

θεθαιαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, 2 κειέηεο ηελ ηάζε νη ειεγθηέο λα ζπλαηλνχλ ζηνλ κε 

ζπληεξεηηθφ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 4 κειέηεο ηηο επαλαδηαηππψζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ νη κειέηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα απφ ηελ αγνξά ηεο 

Ακεξηθήο, Απζηξαιίαο, Νέαο Εειαλδίαο, Βξεηαλίαο, Καλαδά θαη ηνπ Μπαγθιαληέο. Σν πεξηβάιινλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Ακεξηθήο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηφ ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηνπ 

δείγκαηνο θαζψο είλαη έληνλεο νη δηαδηθαζηηθέο δηακάρεο θαη απηφο ίζσο είλαη έλαο ιφγνο πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηάζε 

ηεο δηνίθεζεο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ηελ ππνρξεψλεη λα παξάζρεη πην αμηφπηζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 
67

Ζ επηζθφπεζε ηεο αθεγεκαηηθήο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ζέκαηα αιιά κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή. Δπίζεο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο κε πνηθίια επξήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο 

σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθνί εξεπλεηέο λα θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε κηα ζεηξά αηνκηθψλ κειεηψλ. Μηα επηζθφπεζε αθεγεκαηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεη φια απηά σο κε ζπλεπή 

επξήκαηα θαη δεηεί πεξαηηέξσ έξεπλα ε νπνία θαη απηή κπνξεί λα παξάγεη κε ζπλεπή επξήκαηα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λεθειψδεο ηνπίν ζε φ, ηη αθνξά ην πξνο εμέηαζε ζέκα. 
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Ζ πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη ειεγθηέο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ππνθχςνπλ ζηελ 

πίεζε εθ κέξνπο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε θαη ηδηαίηεξα ζε απηή πεξί ρεηξαγψγεζεοησλ 

απνηειεζκάησλφηαλ ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο πξνζφδνπο γηα 

απηνχο. 

 Τπφζεζε 1ε: Σν εχξνο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ ησλ „absolute abnormal 

accruals‟
68

γηα ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ 

δηεξεπλήζεθε ζε πνιιέο κειέηεο είλαη ε επίδξαζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζηελ απφθαζε 

ηνπ ειεγθηή αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ ζα εθδψζεη (ζπγθεθξηκέλα 

εμεηάζηεθε ε έθζεζε ειέγρνπ ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο-qualified audit report‟/ ε 

έθδνζε κηαο ηέηνηαο γλψκεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ειεγθηή θαζψο ζα κπνξνχζε λα 

ζέζεη ηελ ειεγρφκελε εηαηξία ππφ ην θαζεζηψο πηψρεπζεο). Δάλ ε ηαπηφρξνλε παξνρή 

ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, 

ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ νη ειεγθηέο λα έρνπλ ηελ ηάζε λα εθδίδνπλ εθζέζεηο ειέγρνπ ηχπνπ 

„ζχκθσλεο γλψκεο-unqualified audit report‟ ελψ ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο επέβαιε 

δηαθνξεηηθφ ηχπν γλψκεο. 

 χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Τπφζεζε 2
ε
 : ε ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα εθδίδνπλ εθζέζεηο 

ειέγρνπ ηχπνπ „ ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην χςνο ησλ κε 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο. 

Ο Habib βαζηδφκελνο ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη εθφζνλ νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο είλαη επξέσο 

γλσζηφ φηη εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο απ΄ φηη νη ακνηβέο γηα ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο, νη ειεγθηέο έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε λα ζπλαηλνχλ ζηνλ κε ζπληεξεηηθφ ηξφπν 

θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έηζη δηαηχπσζε ηελ ηξίηε ππφζεζε. 

 Τπφζεζε 3
ε
 : Τπάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο θαη ζηνλ 

ζπληεξεηηζκφ ησλ θεξδψλ. 

Έλαο  άιινο παξάγνληαο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα ειεγρζεί ε  πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο 
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Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ηφζν κεζφδσλ αχμεζεο 

ησλ θεξδψλ φζν θαη κείσζεο απηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. 
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είλαη νη επαλαδηαηππψζεηο. ηηο επαλαδηαηππψζεηο κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ νη παξαβηάζεηο 

ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ, φπσο ε απνζηψπεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θεξδψλ απφ ηελ δηνίθεζε  θαη/ή κε ζπκκφξθσζε  ζηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο 

θαηά ηελ θαηαρψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Ζ δηαηχπσζε ηεο Τπφζεζεο 4
ε
 είλαη ε εμήο: Οη επαλαδηαηππψζεηοαλαθνξηθά κε ηα θέξδε 

απμάλνπλ κε ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο. 

Όινη νη πξνεγνχκελνη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν κειέηεο ζε παιαηφηεξεο αθαδεκατθέο έξεπλεο 

γηα ηελ δηαπίζησζε εάλ νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟.  

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟ ε αξρεηαθή έξεπλα δίλεη 

έκθαζε ζηελ εμέηαζε ηεο εθηίκεζεο ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηα ινγηζηηθά θέξδε
69

 (πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζπληειεζηή αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλ) ππφ ηελ ζπλζήθε ιήςεο κε 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ απφ ηνπο ειεγθηέο.  

 ε απηφ ηνλ παξάγνληα ζηεξίδεηαη ε Τπφζεζε 5ε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο 

αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ 

ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο. 

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεπξχλεη ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ελζσκαηψλνληαο ζε απηφλ ηηο γλψκεο ηνπ ειεγθηή ζηηο 

εθζέζεηο ηνπ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ.  

Σα απνηειέζκαηαηεο κεηα-αλάιπζεο έδεημαλ ηα εμήο: 

- 9 απφ ηηο 12 κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη 

ην χςνο ησλ ιεθζέλησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ Τπφζεζε 1
ε 

ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ απμάλεηαη κε ην χςνο κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ 

νη ειεγθηέο. 

 - 8 απφ ηηο 12 κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ηάζεο έθδνζεο έθζεζεο ειέγρνπ 

ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ θαη ηνπ χςνπο κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ 
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 Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηα-αλάιπζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη νρηψ κειέηεο πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

ζπζρέηηζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηεο αληίιεςεο ηεο αγνξάο γηα ηα ινγηζηηθά θέξδε. Σα ζηνηρεία απηά 

ππνδειψλνπλ φηη νη κε ειεγθηηθέο ακνηβέο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλ αλ 

θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο. 
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νη ειεγθηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ Τπφζεζε 2
ε
 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα 

εθδίδνπλ ζχκθσλε γλψκε (ή „θαζαξή‟-clean opinion) απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην χςνο ησλ 

κε ειεγθηηθψλ πνπ ιακβάλνπλ απηνί.  

-6 απφ ηηο 9 κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ θαη ηνπ ζπληειεζηή αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλ απνθαιχπηνπλ φηη επηδξά αξλεηηθά ην 

χςνο ησλ ιεθζέλησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζε απηφ ηνλ ζπληειεζηή.Ο έιεγρνο αλαθνξηθά κε 

ηελ πέκπηε ππφζεζε απνθαιχπηεη φηη ε αγνξά αληηιακβάλεηαη φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ε ιήςε κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ απφ ηνπο ειεγθηέο απνηειεί 

απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή „ζηελ εκθάληζε‟ αιιά φρη ζηελ „πξαγκαηηθφηεηα‟. 

- Καη νη δχν κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ θαη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ησλ θεξδψλ δελ θαηαιήγνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα φηη 

νη δχν απηνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά. 

-Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηνπ 

ελδερνκέλνπ ησλ επαλαδηαηχπσζεσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνπλ 

αλάκηθηα ζηνηρεία. 

πλνιηθά, αλ θαη ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο επηδξνχλ ε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ 

θαη ε ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα εθδίδνπλ εθζέζεηο ειέγρνπ ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή είλαη αζαθή, παξέρνληαη βάζηκα ζηνηρεία φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά (επελδπηέο) αληηδξά αξλεηηθά ζηα θέξδε πνπ εκθαλίδνπλ νη εηαηξίεο νη νπνίεο πιεξψλνπλ 

πςειέο ειεγθηηθέο ακνηβέο ζηνπο ειεγθηέο ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο ζα πξέπεη λα 

εξκελεπηνχλ πξνζεθηηθά απφ φζνπο ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο ειεγθηή, ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ εμεηάζηεθε ιεπηνκεξψο εμαηηίαο 

ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ-δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηα εθηελήο 

βηβιηνγξαθία έρεη αλαπηπρηεί ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή (ηφζν „ζηελ πξαγκαηηθφηεηα‟ φζν θαη „ζηελ εκθάληζε‟) θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ  πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο 

ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, 

θάλνπλ ρξήζε δηαθφξσλ δεηθηψλ πνπ ελέρνληαη γηα ηελ πηζαλή απψιεηα απηήο. Σέηνηνη δείθηεο 

είλαη: 

- ν βαζκφο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ (earnings management) 

- ε επαλαδηαηχπσζε (restatement) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

- ε ηάζε δηαηχπσζεο γλψκεο κε επηθχιαμε (qualified opinion) ή άξλεζεο γλψκεο 

(disclaimer opinion) ή γλψκεο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο (going concern opinion) 

- o ζπληεξεηηζκφοησλ θεξδψλ (earnings conservatism) 

- o ζπληειεζηήο αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλ (earnings response coefficient) 

- ε χπαξμε δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ κε ηνλ ειεγθηή 

Ο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο δείθηεο είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ (εμεηάδνληαο 

ζπγθεθξηκέλα ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ abnormal /discretional accruals) απφ ηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία. 

Απφ ηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εξγαζία απηή θαη δηεξεπλνχλ ηελ ζπζρέηηζε 

ηνπ χςνπο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηνπ βαζκνχ ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ κε θάπνηεο φκσο ζεκαληηθέο εμαηξέζεηο. Κάπνηνη 

εξεπλεηέο δηαηείλνληαη φηη ππάξρνπλ ιίγα ή θαζφινπ ζηνηρεία πνπ λα ζπζρεηίδνπλ ζεηηθά ηνλ 

βαζκφ ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θάπνηνη 

άιινη θάλνπλ ιφγν γηα ρεηξαγψγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θπξίσο πξνο ηα θάησ, ελψ άιινη 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο απφ 

κηθξέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 
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πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ:  

1. Γελ θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ε αχμεζε ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ακνηβψλ. Δληνχηνηο, εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εηήζησλ πνζνζηψλ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ γηα κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε (Cahan, Emanuel, Hay, Wong, 

2008). 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000-2001 (πεξίνδνο πξηλ ην λφκν SOX), νη ειεγρφκελνη 

πειάηεο κε ηελ κεγαιχηεξε επαθφινπζε πηψζε ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

αθνινπζνχζαλ εληνλφηεξε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ηνπο πξνο ηα θάησ θαη φρη πξνο ηα 

πάλσ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ εηαηξηψλ έιαβε ηελ ζπλαίλεζε 

ηνπ ειεγθηή ιφγσ ηνπ φηη ν θίλδπλνο δηθαζηηθψλ δηαθνξψλ γηα απηφλ είλαη κεγαιχηεξνο, 

φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα πξαθηηθέο ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ εθ κέξνπο ησλ 

εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε απμεκέλσλ εηζνδεκάησλ (Jayanthi Krishnan, 2011). 

3. Δλλέα απφ ηηο δψδεθα κειέηεο πνπ ζπκπεξηέιαβε ζηελ κεηα-αλάιπζή ηνπ ν Habib 

(2012) θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη ην χςνο 

ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ κεηαβιεηψλ. 

 

Οη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ην ελδερφκελν 

επαλαδηαηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνπλ δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο κηθξήο ή αλχπαξθηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

κεηαβιεηψλ, ελψ, απηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο, ηελ απνδίδνπλ ζηελ 

παξνρή κε πξνζδηνξηδφκελσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Δθθξάζηεθε επίζεο θαη ε άπνςε φηη ε 

επαλαδηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ 

απνιαβψλ πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήο απφ ηνλ πειάηε ειέγρνπ. 

Δλ ζπληνκία, ηα επξήκαηα ησλ πην πξφζθαησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηνλ δείθηε 

επαλαδηαηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη: 

 

1. Παξέρνληαη ιίγα ή θαζφινπ ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ σο 

απφξξνηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπ ελδερνκέλνπ 

επαλαδηαηχπσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην 

κε ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ απνιαβψλ κηαο ειεγθηηθή εηαηξίαο, ην νπνίν θαίλεηαη λα 
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επηδξά ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηνπ ελδερνκέλνπ επαλαδηαηχπσζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία (Shackman 2008). 

2. Σν πνζφ ησλ ακνηβψλ γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ε αλαινγία ησλ ακνηβψλ απηψλ 

πξνο ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

επαλαδηαηχπσζεο. πγθεθξηκέλα, φζν πην πςειέο είλαη νη ακνηβέο γηα δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

επαθξηβψο, ηφζν εληζρχεηαη ε δηθαζηηθή ππφζεζε ζε βάξνο ηνπ ειεγθηή (Schmidt 2012). 

3. Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε  

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη ηνπ ελδερνκέλνπ ησλ επαλαδηαηχπσζεσλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνπλ αλάκηθηα ζηνηρεία (Habib 2012). 

 

Οη έξεπλεο  πνπ ζπλδένπλ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ ηχπν ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ πνπ εθδίδεη ν ειεγθηήο, ππνζηεξίδνπλ φηη, φζν πςειφηεξεο είλαη νη ακνηβέο πνπ 

απνθνκίδεη απηφο απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

εθθξαζηεί απφ ηνλ ειεγθηή „θαζαξή‟ γλσκνδφηεζε θαη φρη γλσκνδφηεζε κε εμαηξέζεηο. 

Δληνχηνηο, δελ είλαη αζήκαληεο ζε αξηζκφ θαη νη έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη κε 

ειεγθηηθέο ακνηβέο δελ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ ειεγθηή λα εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ πνπ 

λα πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

Να ζεκεησζεί επίζεο φηη εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ απνιαβψλ ηνπ 

ειεγθηή, παξά απηφ ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ έθδνζε έθζεζεο 

ειέγρνπ ζχκθσλεο γλψκεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εξεπλψλ ζην 

δήηεκα απηφ: 

1. Ζ ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ, φπσο επίζεο ην ζχλνιν 

ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήο, δελ κεηψλνπλ ηελ ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα 

εθδψζνπλ έθζεζε ειέγρνπ ηχπνπ „ζχκθσλεο γλψκεο κε εμαηξέζεηο‟ (De Fuentes 2009). 

2. Ζ ηαπηφρξνλε επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ,  θαζψο θαη ησλ δεζκψλ ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο 

ζηελ ειεγρφκελε νληφηεηα πξψελ ειεγθηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ ηάζε ησλ ειεγθηψλ λα 

εθδψζνπλ „θαζαξέο‟ εθζέζεηο γηα ηνπο ειεγρφκελνπο πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ πςειά 

επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαζέηνπλ δηνηθεηηθφ ζηέιερνο - πξψελ ειεγθηή 

(Ping Ye 2011). 
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3. Όηαλ ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ειέγρνπ 

είλαη πςειφ, ε πηζαλφηεηα λα δηαθηλδπλέςεη ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ ζηελ 

εκθάληζε, είλαη κεγάιε. πλεπψο, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ίζσο λα νδεγνχληαλ δηθαηνινγεκέλα ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ειεγθηέο πηζαλφλ λα κελ 

εθθξάζνπλ γλψκε κε επηθχιαμε, φηαλ απνθνκίδνπλ πςειέο κε ειεγθηηθέο ακνηβέο 

(Ahadiat 2011). 

4. Ορηψ απφ ηηο δψδεθα κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ κε 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο θαη ηεο ηάζεο ηνπο λα εθθξάδνπλ 

„ζχκθσλε γλψκε κε εμαηξέζεηο‟, ππνδεηθλχνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ κεηαβιεηψλ (Habib 2012). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη ηνπ ζπληειεζηή ησλ 

θεξδψλ κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε έξεπλα ηνπ Habib 2012  έδεημε  ηα εμήο: 

Γελ ππάξρεη έλδεημε γηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζπληεξεηηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ αληηζέησο ν ζπληειεζηήο αληαπφθξηζεο ησλ θεξδψλ 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην χςνο ησλ κε ειεγθηηθψλ ακνηβψλ. 

 

Οη έξεπλεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο δηαθφξσλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ,  πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηάζνπλ, εάλ ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηελ εκθάληζε ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα επηζεκαλζεί φηη πνιινί ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ 

ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε φηη δελ έρνπλ φια ηα είδε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηνλ έιεγρν, εάλ ε αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή ζηελ εκθάληζε ηίζεηαη ζε θίλδπλν απφ ηελ παξνρή πέξα ησλ ειεγθηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, έδεημαλ ηα εμήο: 

1. Οη αληηιήςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο παξνρήο 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε 

ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ ηνπο λα απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. πλεπψο ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηελ εκθάληζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά, θαζψο ε ηαπηφρξνλε 

παξνρή ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ 

ειεγθηή (Miller 2007). 
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2. Οη κέηνρνη έρνπλ γεληθά ηελ αληίιεςε φηη ε παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

ειεγθηή έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Δπηπιένλ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

επεξεάδεηαη ε αληίιεςε, εάλ έλαο ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο ή φρη, εμαξηάηαη απφ ην 

είδνο ηεο παξερφκελεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο (Quick 2009). 

3. Γελ επηδξνχλ φια ηα είδε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή ζηελ εκθάληζε. πγθεθξηκέλα, ε παξνρή ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ 

βειηηψλεη ηελ αληίιεςε ησλ ηξίησλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, ελψ νη ινγηζηηθέο 

ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, 

έρνπλ φιεο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε απηή (Law 2010).  

 

Σέινο, ε έξεπλα ησλ Krishnan et al (2011) επηθαιείηαη ην γλσζηφ επηρείξεκα ηεο δηάρπζεο 

ηεο γλψζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε ειέγρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε απηνχο ε δηάρπζε ηεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ε εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο, κεηαηίζεηαη ελ κέξεη ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε  κέζσ  ησλ ρακειφηεξσλ 

ειεγθηηθψλ ακνηβψλ πνπ πιεξψλεη ν ηειεπηαίνο, θπξίσο φηαλ πξνκεζεπηέο ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη νη ηέζζεξηο κεγάιεο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία θάλνπλ αηζζεηή ηελ χπαξμε ηνπ θηλδχλνπ ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηνχ ινγηζηή λα ακθηζβεηεζεί, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη κε 

ειεγθηηθψλ-δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Βέβαηα ε επίδξαζε ηεο παξνρήο  κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην εθάζηνηε είδνο ηεο 

κε ειεγθηηθήο ππεξεζίαο. Ζ παξνρή γηα παξάδεηγκα θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Οη ξπζκηζηηθνί 

θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε, πξηλ ηελ επηβνιή ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ, ην θφζηνο θαη ην φθεινο ηεο 

παξνρήο απφ ηνλ ειεγθηή θάζε είδνπο κε ειεγθηηθήο ππεξεζίαο γηα θάζε εκπιεθφκελν. Δπηπιένλ  

ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ απφ ηηο κε ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ίζσο είλαη 

επηηαθηηθφο ψζηε λα απνηξαπεί θάζε θίλδπλνο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ  θαη λα απνθαηαζηαζεί 

ε εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ ζηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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