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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στις Η.Π.Α. το Σεπτέμβριο του 2008 

επηρέασε σημαντικά τις οικονομίες πολλών χωρών σε όλο τον πλανήτη. Κάθε χώρα βίωσε ή 

και  εξακολουθεί να βιώνει την οικονομική κρίση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη δομή 

της οικονομικής της διάρθρωσης και έτσι δρα στο πλαίσιο των κατευθύνσεών της, στο μέτρο 

των αναγκών, των προβλημάτων της και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προκειμένου 

να την αντιμετωπίσει. Σύντομα η χρηματοπιστωτική κρίση εξελίχθηκε σε οικονομική, καθώς 

οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια 

περιόρισαν τις πιστώσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έτσι, η οικονομία διευρύνθηκε 

σημαντικά, όπως και οι ανισότητες, αφού η οικονομική κρίση έφερε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες σε δυσχερέστερη θέση, πιέζοντας με τον τρόπο αυτό τους οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς και μειώνοντας δραματικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και 

τον τζίρο στην αγορά.  

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της και στην 

ελληνική οικονομία και να φέρει στην επιφάνεια τις χρόνιες αδυναμίες της, φανερώνοντας 

την υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου και την αδυναμία ελέγχου του διογκούμενου 

χρέους του. Η αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου κλονίστηκε. Η χώρα 

αναγκάστηκε να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να μην οδηγηθεί σε στάση 

πληρωμών και υιοθέτησε ένα φιλόδοξο και αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής 

προσαρμογής. 

Η οικονομική κρίση λοιπόν άλλαξε σημαντικά τις συνθήκες της αγοράς μέσα στις 

οποίες ιδρύονται, δρουν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Εκ των πραγμάτων, οι 

επιχειρήσεις δέχονται έντονες πιέσεις στο να προσαρμοστούν στις συνθήκες αυτές. Συχνά δε, 

αναγκάζονται να μειώσουν το κόστος, να επανεξετάσουν την εταιρική τους στρατηγική, τις 

επενδύσεις, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, ακόμη και να 

προβούν σε μαζικές απολύσεις. Άρα, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλή αβεβαιότητα, το πιο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει 

είναι η ανάγκη επιβίωσης των επιχειρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των αμοιβών των ελεγκτών και του 

κύκλου εργασιών των ελεγκτικών εταιριών πριν και μετά την εμφάνιση της 

χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι το 2013.  
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Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της 

Ελεγκτικής, ιστορικά στοιχεία, τα είδη, το αντικείμενο και υποκείμενο του ελέγχου. Επίσης, 

δίνεται μια εικόνα του Εξωτερικού Ελέγχου και πως συμβάλλει στην βελτίωση και αξιοπιστία 

των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.  

Τέλος, αναλύονται οι αμοιβές των ελεγκτών και γίνεται μια έρευνα σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών των ελεγκτικών εταιριών στο διάστημα της χρηματοοικονομικής κρίσης 

2009-2013. Συμπερασματικά, η υποχρέωση χορήγησης φορολογικού πιστοποιητικού είχε 

ευεργετικές συνέπειες στον κύκλο εργασιών των ελεγκτικών εταιριών, καθώς αποτέλεσε 

βασικό λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους τα τελευταία δύο χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εποχή που ζούμε ο κλάδος της Ελεγκτικής έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, 

διότι συμβάλλει στην πιστοποίηση της ορθής τήρησης των οικονομικών καταστάσεων, στον 

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά και κατά 

συνέπεια στην ανάκαμψη της οικονομίας. Συνεπώς, το επάγγελμα του Ελεγκτή έχει 

αποκτήσει μείζονα σημασία. 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται µια σημαντική κρίση, τη 

χειρότερη μετά το μεγάλο ‘κραχ’ του 1929. Οι κρίσεις περιλαμβάνουν μεγάλες πτώσεις στις 

τιμές των μετοχών, καταρρεύσεις τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων, αποπληθωρισμό, 

διαταραχές στις ξένες αγορές ή συνδυασμό των παραπάνω. Η εν λόγω κρίση έγινε ορατή τον 

Σεπτέμβρη του 2008 µε τη κατάρρευση της Lehman Brothers, τις συγχωνεύσεις των Merrill 

Lynch και Bear Sterns και τις κρατικοποιήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Fannie 

Mae και Freddie Mac. Είναι αξιοσημείωτο ότι σημάδια της χρηματοοικονομικής κρίσης 

υπήρχαν από το 2006, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή. 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δοκιμάζεται έντονα από τη χρηματοοικονομική κρίση, 

η οποία έκανε την εμφάνιση της το 2009 και συνεχίζει να ασκεί έντονες πιέσεις στην 

οικονομία της χώρας ακόμη και σήμερα. Η ένταξη του ελληνικού κράτους στο μηχανισμό 

στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν αναπόφευκτη. Πολλές επιχειρήσεις σε 

όλους τους κλάδους της αγοράς διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, εξαιτίας της αδυναμίας 

τους να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις. Άλλες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα τους.  

Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα για τις αμοιβές των 

ελεγκτών, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται και την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, 

γίνεται μια ανάλυση του κύκλου εργασιών πέντε μεγάλων ελεγκτικών εταιριών, ώστε να 

διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στον κύκλο εργασιών των 

ελεγκτικών εταιριών. 

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς με ποιόν τρόπο υπολογίζονται οι αμοιβές των 

ελεγκτών λογιστών στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν, καθώς και αν υπόκειται 

σε κάποια νομοθεσία. Επίσης, είναι υπό εξέταση η επιρροή της χρηματοοικονομικής κρίσης 



 

2 

 

 

την τελευταία πενταετία στον κύκλο εργασιών των ελεγκτικών εταιριών. Τα παραπάνω 

ερωτήματα επιχειρείται να απαντηθούν στην παρούσα εργασία. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι θεωρητικό και 

αποτελείται από τρία κεφάλαια.  

• Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση που εκπονήθηκε, 

συμπεριλαμβάνοντας τα βιβλία, τις δημοσιευμένες εργασίες και τις έγκριτες 

ιστοσελίδες που αξιοποιήθηκαν. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες, που σκοπό έχουν να 

εισάγουν τον αναγνώστη σε γενικό πλαίσιο της ελεγκτικής. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στον Εξωτερικό Έλεγχο, ο οποίος συμβάλλει στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.  

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια.  

• Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του ελεγκτικού 

επαγγέλματος στην Ελλάδα, από τα πρώτα βήματα μέχρι τη δημιουργία του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και δίνονται πληροφορίες στον αναγνώστη 

σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις αμοιβές των ελεγκτών.  

• Το έκτο κεφάλαιο αναλύει τον κύκλο εργασιών πέντε μεγάλων ελεγκτικών εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πριν αλλά και μετά τον ερχομό της 

χρηματοοικονομικής κρίσης.  

Τέλος, γίνεται μια παράθεση  των συμπερασμάτων που απορρέουν από τη μελέτη των 

κεφαλαίων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει σύγχρονο χαρακτήρα και το 

θεσμικό της πλαίσιο οριοθετείται στην ελληνική νομοθεσία.  Οι αμοιβές των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 19201, όμως ο έλεγχος ήταν τυπικός.  

Έπειτα από την ίδρυση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) το 1957, ο έλεγχος 

υπόκειται σε νομοθεσία, η οποία ενημερώθηκε για τελευταία φορά το 1993. Πιο 

συγκεκριμένα με τη τελευταία τροποποίηση του Άρθρου 16 του Π.Δ. το 1992 και 

καταληκτικά ένα χρόνο μετά με την ίδρυση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(ΣΟΕΛ).  

Τα έτη ίδρυσης του «ΣΟΛ» και «ΣΟΕΛ»2 οριοθετούν τρεις διαφορετικές περιόδους 

για το επάγγελμα του ελεγκτή στην Ελλάδα. Αποτέλεσαν και αποτελούν τους μοναδικούς 

φορείς που καθόρισαν και καθορίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κλάδου αυτού στη 

χώρα μας.    

Με την πάροδο των χρόνων, κατά τον περασμένο αιώνα, υπήρξε η ανάγκη να 

οριστούν κάποιες έννοιες σχετικά με την ελεγκτική επιστήμη. Στις οικονομικά 

αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, οι ειδικοί του κλάδου αυτού όρισαν έννοιες όπως την 

ελεγκτική, τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων κ.α. Ο ορισμός της ελεγκτικής που 

δίνεται από τον Π. Παπαστάθη το 2003, χρησιμοποιείται από αρκετούς Έλληνες συγγραφείς. 

Σημαντικά επίσης συγγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν πηγές, είναι και του Καζαντζή Χ. το 

2006, των Νεγκάκη Χ. και Ταχυνάκη Π. το 2013, του Τσακλάγκανου Α. το 2008, του 

Καραμάνη το 2008 και των Λουμιώτη Β. και Τζίφα Β. το 2012. 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση του ελέγχου, 

όπως οι ώρες εργασίας του ελεγκτή, το μέγεθος και η οικονομική κατάσταση της 

ελεγχόμενης οντότητας, το είδος του ελέγχου, η αλλαγή του ελεγκτή και αν η ελεγχόμενη 

εταιρία συμμετέχει στο χρηματιστήριο.3 Σύμφωνα με αυτά και με νόμο που ορίζει τις αμοιβές 

                                                      

1 ν. 2190/1920 
2 www.soel.gr 
3 Vanstraelen, A. (2002). Auditor economic incentives and going-concern opinions in a limited litigious 

continental European business environment: Empiricalevidence from Belgium. Accounting and Business 

Research, 32(3), 171-186 
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των ελεγκτών, ισχύει η ελεύθερη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στον ελεγκτή και στον 

ελεγχόμενο.4 Η νομοθεσία ορίζει περιορισμό μόνον για τα κατώτερα όρια αμοιβής του 

ελεγκτή, τα οποία εξάγονται βάσει υπολογισμών συγκεκριμένων ποσοστών.5 

Σημαντικό ρόλο επίσης για την εκπόνηση την εργασίας αποτέλεσε και το διαδίκτυο. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου αντλήθηκαν από συγκεκριμένη ιστοσελίδα του διαδικτύου.6  

Όσον αφορά στοιχεία που αφορούν στον κύκλο εργασιών των ελεγκτικών εταιριών 

δεν υπάρχουν άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες, παρά μόνον οι ισολογισμοί και οι εκθέσεις 

διαφάνειας των εταιριών αυτών για κάθε έτος ξεχωριστά στο διαδίκτυο7,8,9, με τα οποία 

αναλύεται και συγκρίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών των εταιριών αυτών και εξάγονται 

πολύτιμα συμπεράσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Άρθρο. 8, παρ. 6, ΦΕΚ 3919/02.03.2011 
5 Απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 
6 www.taxheaven.gr 
7 www.kpmg.com/gr/el/ 
8 www.pkf.gr 
9 www.solae.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

  Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να  αναλυθούν ορισμένες εισαγωγικές έννοιες 

σχετικά με την ελεγκτική επιστήμη, αλλά και να δοθεί μια αναφορά και περιγραφή του 

αντικείμενου του ελέγχου.  

 

3.2 Γενικά στοιχεία και ορισμός της ελεγκτικής 

  

  Η ανάπτυξη και η μεγέθυνση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την επίτευξη των 

επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων δημιούργησε, εκτός των άλλων, και την ανάγκη 

υιοθέτησης νέων μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας. Μέσα από αυτές τις μορφές 

εξασφαλίστηκε ότι η εισφορά στο κεφάλαιο δεν δημιουργεί από μόνη της την υποχρέωση 

ενεργού ανάμιξης στη διοίκηση και στη διαχείριση της εταιρικής μονάδας, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της. Έτσι, το νομικό πλαίσιο προβλέπει, αφενός ότι η ιδιότητα του 

κεφαλαιούχου δε θα συνεπάγεται την αυτόματη και ex lege υποχρέωσή του για ενεργό 

συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρίας, αφετέρου δε ότι η διοίκηση και διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων θα είναι δυνατόν να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, που δεν έχουν καμία 

σχέση με κεφαλαιακό δεσμό με την οντότητα.  

 Η δημιουργία τέτοιου είδους εταιρικών μορφών κατέδειξε επίσης, τόσο την ανάγκη 

για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δηλαδή ενός 

οργανωμένου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης, όσο και την υποχρέωση για έλεγχο 

των διενεργούμενων διαδικασιών στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των 

παραπάνω είναι η υιοθέτηση ορισμένων κανόνων και αρχών. Ωστόσο, οι κανόνες και οι 

αρχές δεν παραμένουν οι ίδιες με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, υπόκεινται σε 

αναθεώρηση, αναπροσαρμογή και αναδιατύπωση, όταν μεταβάλλονται οι οικονομικές 

συνθήκες που τις δημιούργησαν. Αυτό που έχει πάντως μεγάλη σημασία είναι η πιστή 

εφαρμογή τους.  
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 Η σωστή τήρηση των κανόνων, αρχών και παραδοχών εξασφαλίζει την αξιοπιστία και 

τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 

τήρησής τους αποτελεί έναν ξεχωριστό κλάδο της λογιστικής, την Ελεγκτική.10  

 Η ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων και των εθνικών οικονομιών, προϋποθέτει ένα 

κλίμα τάξης και ευταξίας των συναλλαγών, ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της κάθε 

Πολιτείας. Η Ελεγκτική, από αρχαιοτάτων χρόνων, είχε μια θετική παρουσία και συμβολή 

στην ανάπτυξη των πιο κάτω παραμέτρων του δημόσιου βίου.  

 Η σύγχρονη Ελεγκτική, ως θεσμός καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών μιας κοινωνίας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας.11  

Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών και 

οικονομικών επιστημών, ο οποίος πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους  και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε επιχείρηση, οικονομική μονάδα, ή 

φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των  οικονομικών πόρων, καθώς 

και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.12 

  

3.3 Αντικείμενο του Ελέγχου 

 

 Η ενασχόληση του ελέγχου με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής 

διαδικασίας οποιασδήποτε μορφής ξένης περιουσίας (δηλαδή περιουσία οποιουδήποτε 

φυσικού ή νομικού προσώπου) αποτελεί την πεμπτουσία του ελέγχου. Οι σχέσεις κυριότητας 

των διαφόρων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας δεν είναι μονομερείς, αλλά έχουν διπλό 

σημείο αναφοράς. Έτσι, η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης είναι σε πρώτο στάδιο στη 

δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη – επιχειρηματία, αλλά συγχρόνως είναι και στοιχείο 

ενδιαφέροντος για εκείνους που έχουν απαιτήσεις έναντι της επιχείρησης. Η περιουσία μιας 

Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ) αποτελεί κοινό κτήμα του συνόλου των μετόχων και συγχρόνως 

ξένο αντικείμενο γι’ αυτούς που τη διαχειρίζονται. Τα διάφορα πιστοποιητικά ελέγχου 

αποτελούν το επισφράγισμα της νομιμότητας κάθε σωστής διαχείρισης και συγχρόνως 
                                                      

10 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 
11 Καζαντζής Χ. (2006) «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος» Εκδόσεις Business Plus, Αθήνα 
12 Παπαστάθης Π. (2003), «Ο Σύγχονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις – Οργανισμός και η Πρακτική 

Εφαρμογή του» Α’ τόμος, Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα 
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συνθέτουν την ασφαλιστική δικλείδα που θα προλάβει ή θα διορθώσει λάθη, ατασθαλίες και 

κάθε είδους αυθαιρεσίες.13 

 Αναλυτικότερα, οι πιο βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής:  

• Εντοπισμός και πρόληψη εκούσιων ή ακούσιων λογιστικών λαθών,  

• Διεύρυνση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως προς τις 

διαδικασίες,  

• Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και της πιστότητας των διαφόρων 

οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 

• Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των 

οικονομικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 

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

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

επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε 

είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων συμπερασμάτων,  

• Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει έτσι 

δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων.14 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια θεωρητική προσέγγιση ορισμένων βασικών εννοιών της 

ελεγκτικής επιστήμης, καθώς και μια αναφορά στο αντικείμενο του ελέγχου. Στη συνέχεια θα 

γίνει μια ανάλυση ορισμένων βασικών εννοιών του εξωτερικού ελέγχου, που αποτελεί το 

αντικείμενο εργασίας του Ορκωτού Ελεγκτή και των ελεγκτικών εταιριών.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

13 Τσακλάγκανος Α. (2008), «Ελεγκτική», Έκδοση Δεύτερη, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 

Θεσσαλονίκη 
14 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

4.1 Εισαγωγή  

  

Σκοπός του κεφαλαίου είναι, αρχικά, να οριστεί η έννοια του Εξωτερικού Ελέγχου, ο 

τρόπος λειτουργίας του και η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου στο οποία υπόκειται. 

Επίσης, επισημαίνεται ο κώδικας δεοντολογίας της IFAC, διότι καθορίζει τις βασικές αρχές 

που τηρούνται και ακολουθούνται από τον εξωτερικό ελεγκτή κατά την εκτέλεση του έργου 

του. Επιπροσθέτως, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη των ελεγκτών περιγράφονται αναλυτικά, 

καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν στις εκθέσεις ελέγχου και στα είδη γνώμης του 

ελεγκτή. 

  

4.2 Η έννοια του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Στην προσπάθεια προσδιορισμού της σημασίας του Εξωτερικού Έλεγχου 

διατυπώθηκαν ουκ ολίγοι ορισμοί, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:  

Εξωτερικός Έλεγχος είναι η ανεξάρτητη εξέταση και η έκφραση γνώμης πάνω στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας, ο σκοπός της οποίας μπορεί 

να είναι κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός.15 

Εξωτερικός Έλεγχος είναι εκείνος ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από 

πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονται με τον ελεγχόμενο φορέα. Ειδικά καταρτισμένα άτομα, 

ανεξάρτητα από τον ελεγχόμενο φορέα και το προσωπικό που απασχολεί, καθοδηγούν τον 

έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από ή για λογαριασμό των 

προσώπων για τα οποία διενεργείται ο έλεγχος.16  

 

 

 

 

                                                      

15 Thornton G. (1990), Audit Manual, Longman, London 
16 Porter B., Simon J., Hatherly D., (2003), Principles of External Auditing, John Wiley, Chichester  
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4.3 Η λειτουργία του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 Η ανάγκη διενέργειας του ελέγχου από πρόσωπα εκτός της οικονομικής οντότητας 

δεν είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την ανώνυμη εταιρία (ΑΕ). Σε κάθε 

περίπτωση διαχείρισης των κεφαλαίων από πρόσωπα στα οποία δεν ανήκουν τα κεφάλαια 

αυτά, γεννάται η ανάγκη του ελέγχου. Οι διοικήσεις των οικονομικών μονάδων παίρνουν 

αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση σημαντικών ποσών κεφαλαίου που προέρχονται από 

διάφορες εισροές. Αν δεν υπήρχε θεσμοθετημένη η υποχρέωση ελέγχου των υιοθετούμενων, 

για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, των διαδικασιών, αλλά και παροχής, από την πλευρά 

της διοίκησης, των αναγκαίων για τον έλεγχο πληροφοριών, θα ήταν πολύ μεγάλος ο 

κίνδυνος λήψης των λανθασμένων αποφάσεων από εκείνους που έχουν επενδύσει σημαντικά 

χρηματικά ποσά στην εταιρία, προσδοκώντας οφέλη, χωρίς να συμμετέχουν στη διοίκηση. 

 Η ελληνική νομοθεσία θεσμοθέτησε κάποιους κανόνες για τον έλεγχο των 

διαδικασιών και της εφαρμογής τους από κάθε βαθμίδα στελεχών της επιχείρησης, 

προκειμένου να αποφευχθούν ενέργειες, εσκεμμένες ή μη, οι οποίες θα έβλαπταν τόσο τα 

άτομα που εισέφεραν τα κεφάλαια τους στην εταιρία, όσο και διάφορους τρίτους που έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με αυτή. 

 Η θεσμοθέτηση αυτών των κανόνων προσαρμόστηκε με τις νομοθεσίες των άλλων 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ), καθότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν 

πραγματοποιούνται μόνο στην ελληνική επικράτεια.17   

 

4.4 Το νομοθετικό πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 Ο σκοπός των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιριών είναι η διενέργεια του 

ελέγχου και της οικονομικής διαχείρισης πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών 

και επιχειρήσεων ή οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή. 

 Ιδιαίτερα σημαντική νομοθετική ρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί η δυνατότητα που 

παρέχεται στους εκάστοτε ελεγκτές να ιδρύουν ελεγκτικές εταιρίες – γραφεία, εφόσον 

συντρέχουν τα εξής:  

                                                      

17 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 
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• Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν τους ελέγχους για λογαριασμό των ελεγκτικών 

εταιριών να έχουν την ιδιότητα του ελεγκτή, 

• Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγκτικής εταιρίας να κατέχεται από 

νομικά ή από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα έχουν και επαγγελματική άδεια,  

• Η πλειοψηφία των οργάνων διοίκησης της ελεγκτικής εταιρίας να ανήκει σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που θα έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τέλος 

• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα επαγγελματικής 

εντιμότητας. 

Πρακτικά, εντούτοις, θα ήταν περισσότερο ορθό για την προστασία της ανεξαρτησίας 

του ορκωτού ελεγκτή, οι ελεγκτικές εταιρίες να λειτουργούν με τη νομική μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας(ΑΕ) ή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.), γιατί, αφενός θα 

ήταν υποχρεωμένες στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων και 

αφετέρου θα έπρεπε να υποβληθούν σε τακτικό έλεγχο των οικονομικών τους 

καταστάσεων από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Η αποστολή του Εξωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου(ΔΠΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλείδων Ποιότητας(ΔΠΔΠ) είναι: 

• Το ΔΠΕ 200 ορίζει ότι ο σκοπός του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι η βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών στις πληροφορίες που 

λαμβάνουν. Έτσι, κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου οι γενικοί στόχοι του ελεγκτή 

είναι: α) να αποκτήσει την εύλογη διασφάλιση για το εάν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, είτε αυτά 

οφείλονται σε κάποια απάτη, είτε σε κάποιο λάθος, καθιστώντας τον ικανό να 

εκφράσει γνώμη για το εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με ένα 

άλλο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (π.χ. ΔΠΧΑ ή ΕΓΛΣ και 

κ.ν. 2190/1920) και β) να υποβάλει μια έκθεση επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, και να προβεί σε απαραίτητες κοινοποιήσεις, όπως απαιτείται από τα 

ΔΠΕ, βάσει των ευρημάτων των εργασιών του. 

• Το ΔΠΕ 700 ορίζει ότι η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να είναι έγγραφη και να έχει τίτλο 

που δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για την έκθεση του ανεξάρτητου εξωτερικού 

ελεγκτή και να απευθύνεται εκεί όπου απαιτούν οι περιστάσεις της ανάθεσης(δηλ. 

έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή προς τους μετόχους της 

ελεγχόμενης εταιρίας «ΑΒΓ»). 



 

11 

 

 

Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται από πρόσωπα με αυξημένα επιστημονικά – 

επαγγελματικά προσόντα, που να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, 

ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων ελέγχου. Τα 

προσόντα των προσώπων που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή, καθώς και τα προσόντα για τη λήψη επαγγελματικής άδειας από 

ελεγκτική εταιρία, προσδιορίζονται από το άρθρο 10 του π.δ. 226/92 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μέχρι και σήμερα.18 

 

4.5 Ο Κώδικας Δεοντολογίας της IFAC 

 

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας για ελεγκτές καθιερώνει υποχρεώσεις δεοντολογίας για 

ελεγκτές. Μέλος της IFAC δεν μπορεί να εφαρμόζει πρότυπα λιγότερο αυστηρά από αυτά 

που διατυπώνονται στον παρόντα Κώδικα. Ωστόσο, εάν για κάποιο μέλος, απαγορεύεται 

βάσει νόμου ή κανονισμού, να εφαρμόσει ορισμένα μέρη του παρόντος Κώδικα, πρέπει να 

συμμορφώνεται με όλα τα υπόλοιπα μέρη του Κώδικα αυτού. 

 Ένας εξωτερικός ελεγκτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες βασικές 

αρχές:  

• Ακεραιότητα (Integrity): Ο ελεγκτής πρέπει να είναι έντιμος και ειλικρινής σε όλες 

τις επαγγελματικές σχέσεις του. 

• Αντικειμενικότητα (Objectivity):  Ο ελεγκτής δεν πρέπει να επιτρέπει προκατάληψη, 

σύγκρουση συμφερόντων, ή αδικαιολόγητη επιρροή άλλων, να υπερισχύουν της 

επαγγελματικής κρίσης του. 

• Επαγγελματική Ικανότητα και Δέουσα Προσοχή (Professional Competence and 

Due Care): Ο ελεγκτής έχει καθήκον να διατηρεί την επαγγελματική του γνώση και 

δεξιότητα στο απαιτούμενο επίπεδο που διασφαλίζει ότι η ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα λαμβάνει ικανοποιητικές επαγγελματικές υπηρεσίες βάσει των τρεχουσών 

εξελίξεων της πρακτικής, της νομοθεσίας και των τεχνικών. Ο ελεγκτής πρέπει να 

ενεργεί με επιμέλεια και σύμφωνα με τα τεχνικά και επαγγελματικά πρότυπα που 

ισχύουν, όταν παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες. 

                                                      

18 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 
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• Εχεμύθεια(Confidentiality): Ο ελεγκτής πρέπει να τηρεί το απόρρητο της 

πληροφόρησης που αποκτάται ως αποτέλεσμα επαγγελματικών σχέσεων και δεν 

πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτα μέρη χωρίς 

κατάλληλη και ειδική εξουσιοδότηση. 

• Επαγγελματική Συμπεριφορά (Professional Behavior): Ο ελεγκτής πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και πρέπει να αποφέυγει 

κάθε πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα. 

Απειλές και Μέτρα Προστασίας(Threats and Safeguards): 

 Η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές ενδέχεται να απειληθεί από μια ευρύτατη 

ποικιλία περιστάσεων. Πολλές από τις απειλές εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α) Απειλές λόγω προσωπικού συμφέροντος, οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως 

αποτέλεσμα χρηματοοικονομικών ή άλλων συμφερόντων του ελεγκτή ή ενός άμεσου ή 

στενού οικογενειακού μέλους, 

Β) Απειλές λόγω αυτοεπισκόπισης, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν χρειάζεται να γίνει 

επαναξιολόγηση προηγούμενης κρίσης από τον υπεύθυνο ελεγκτή για εκείνη την κρίση του, 

Γ) Απειλές λόγω συνηγορίας, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν ο ελεγκτής προωθεί μια 

θέση ή άποψη σε σημείο που η επίδειξη αντικειμενικότητας μεταγενέστερα μπορεί να 

περιοριστεί, 

Δ) Απειλές λόγω οικειότητας, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν, λόγω στενής σχέσης, ο 

ελεγκτής φτάνει στο σημείο να συμμερίζεται περισσότερο από ότι πρέπει τα συμφέροντα των 

άλλων,  

Ε) Απειλές λόγω εκφοβισμού, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν ο ελεγκτής μπορεί να 

αποτραπεί από το να ενεργήσει αντικειμενικά εξαιτίας πραγματικών ή θεωρούμενων 

απειλών.19 

 

4.6 Η Ευθύνη των Ελεγκτών 

 

 Η ευθύνη του ελεγκτή είναι όσον αφορά την ποιότητα του ελεγκτικού τους έργου 

είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ευθύνη αυτή διακρίνεται σε τρία είδη:  

• Αστική Ευθύνη (ευθύνη αποζημίωσης προς ζημιωθέντα πρόσωπα) 

                                                      

19 Λουμιώτης Β., Τζίφας Β., (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), ΣΟΕΛ, 

Αθήνα 
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• Ποινική Ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του ποινικού δικαίου) 

• Πειθαρχική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του πειθαρχικού κανονισμού που ρυθμίζει 

τη λειτουργία του επαγγέλματος) 

Συγκριτικά, από αυτές τις μορφές ευθύνης η πλέον σημαντική είναι η αστική. Η ευθύνη 

αυτή, εξακολουθεί να είναι στις περισσότερες χώρες εις ολόκληρο20 και σε πολλές από αυτές 

απεριόριστη.21  

Ο Ελεγκτής συνδέεται συμβατικά για τη διενέργεια του ελέγχου μόνο με τον πελάτη του, 

δηλαδή το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. Πρακτικά, όμως, η έκθεση του Ελεγκτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από άλλα πρόσωπα, που μπορεί να είναι μέτοχοι, ομολογιούχοι, πιστωτές 

και άλλου είδους δανειστές, τράπεζες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, πελάτες, κράτος κλπ. Όσον 

αφορά τα πρόσωπα στα οποία ο Ελεγκτής υπέχει ευθύνη, αλλά και το μέγεθος της ευθύνης 

αυτής, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη, ενώ έχουν γίνει και 

σημαντικές μεταβολές διαχρονικά.  

Αναφορικά με την ποινική ευθύνη του Ελεγκτή, το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τη 

νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, βάσει πάντα του ισχύοντος συστήματος ποινικού δικαίου. 

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως ο «νόμος Sarbanes-Oxley» προβλέπει βαρύτατες ποινικές 

ευθύνες για μια σειρά από πράξεις, όπως καταστροφή, μη διαφύλαξη των φύλλων ελέγχου 

και εταιρικών εγγράφων κλπ.  

Τέλος, σε ότι έχει σχέση με την πειθαρχική ευθύνη των Ελεγκτών και τον πειθαρχικό 

έλεγχο, το θέμα αυτό ήταν παραδοσιακά στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών ενώσεων 

των Ορκωτών Ελεγκτών. Μετά από μια σειρά εταιρικών σκανδάλων, όμως, τα τελευταία 

χρόνια, διαμορφώθηκε μια τάση ο πειθαρχικός έλεγχος και πιο γενικά η εποπτεία της 

λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος να γίνει περισσότερο ουσιαστική και να ανατεθεί 

σε ανεξάρτητες αρχές.22 

 

 

 

                                                      

20 Με τον όρο «ευθύνη εις ολόκληρο» εννοούμε ότι σε περίπτωση για μια ζημιά που προκλήθηκε σε τρίτο 

ευθύνονται δύο ή και παραπάνω πρόσωπα, ο ζημιωμένος μπορεί να διεκδικήσει το σύνολο της αποζημίωσης 

από τους ευθυνόμενους, μη έχοντας σημασία ο βαθμός εμπλοκής του καθενός.  
21 Με τον όρο απεριόριστη ευθύνη εννοούμε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ποσό για το οποίο κάθε 

άτομο έχει ευθύνη αποζημίωσης. 
22 Καραμάνης Κ., (2008), Σύγχρονη Ελεγκτική, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 
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4.7 Οι αρμοδιότητες του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

 

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

καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή 

των τηρουμένων βιβλίων και των αναγκαίων νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών 

στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονομικές 

καταστάσεις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της 

ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού της και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής 

τεκμηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισμά του με τα φύλλα εργασίας τα οποία 

υποχρεούται να διαφυλάσσει επί μία πενταετία από την ημερομηνία εκδόσεως του 

πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώμη του διενεργήσαντος τον έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή 

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

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

Ειδικότερα: 

α) Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή 

εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ΄ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το «πιστοποιητικό 

ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα ορίζονται από το και το οποίο απέχει τη θέση 

της εκθέσεως ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο αυτό. Διαπιστώσεις του Ορκωτού 

Ελεγκτή οι οποίες δεν επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, 

όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευόμενες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις 

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λ.π.) ή παρατηρήσεις του για 

τη βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, γνωστοποιούνται 

προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές υποδείξεις. Το εκδιδόμενο 

πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό συμβούλιο ή τον 

διαχειριστή της ελεγχόμενης μονάδας. 

Β) Ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο της διαχειρίσεως Οργανισμών ή 

Επιχειρήσεων, το Κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο, υποβάλλει 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή της Επιχειρήσεως και στον αρμόδιο σε κάθε 

περίπτωση Υπουργό έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου και τις αναγκαίες υποδείξεις. Αν 

υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. 

Γ) Αντίγραφο του «πιστοποιητικού» ή της «εκθέσεως» ελέγχου υποβάλλονται και στο 

Εποπτικό Συμβούλιο. 
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2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής καθορίζει την έκταση του ελέγχου του σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, των επαγγελματικών κανόνων και Ελεγκτικών 

προτύπων. Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές της ελεγχόμενης μονάδας 

που σχετίζονται με τις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις. Για να διαμορφώσει το 

πόρισμά του επί των οικονομικών καταστάσεων, ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να διαπιστώνει 

την επάρκεια και αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων καθώς και των άλλων 

πηγών πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Κατά 

την διαμόρφωση του πορίσματός του ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την αξιοπιστία και 

επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και στις άλλες 

πηγές πληροφοριών με: 

α) Την μελέτη και αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου επί των οποίων έχει πρόθεση να βασίζει την εξέταση τούτων για να καθορίσει την 

φύση, έκταση και εφαρμογή των Ελεγκτικών διαδικασιών και τεκμηριώσεων. 

β) Την διενέργεια ελέγχων, την εξασφάλιση επεξηγήσεων και την εφαρμογή επαληθευτικών 

διαδικασιών επί των λογιστικών πράξεων και των υπολοίπων των λογαριασμών, στον βαθμό 

που κρίνει σε κάθε περίπτωση αναγκαίο. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής κρίνει αν οι σχετικές πληροφορίες και τα πραγματικά δεδομένα 

απεικονίζονται ακριβοδίκαια με: 

α) Την αντιπαράθεση των οικονομικών καταστάσεων προς τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία 

και τις άλλες πηγές πληροφοριών. 

Β) Την κριτική εξέταση των αποφάσεων της διοικήσεως που σχετίζονται με την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων. Ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την επιλογή και την συνεπή ή μη 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών, τον τρόπο ταξινομήσεως των πληροφοριών και 

πραγματικών δεδομένων και την επάρκεια και πληρότητα των παρεχομένων στοιχείων. 

Οι τυχόν περιορισμοί στην έκταση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, που 

εμποδίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή να διατυπώσει το πόρισμά του χωρίς επιφυλάξεις, πρέπει ν΄ 

αναφέρονται ρητά στο πιστοποιητικό ή την έκθεση ελέγχου. Στο τμήμα του πιστοποιητικού ή 

της εκθέσεως ελέγχου, όπου διατυπώνεται το πόρισμα του Ορκωτού Ελεγκτή, θα πρέπει να 

προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής καταλήγει στο πόρισμά του με ή χωρίς 

επιφυλάξεις, ή ότι ούτος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε πόρισμα επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Το πιστοποιητικό ή η έκθεση ελέγχου υπογράφονται από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή.  

3. Οι ενεργούντες έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
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παρόντος, Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου 

τους και σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνουν αναγκαίο να συνεπικουρούνται από Επίκουρους, 

Δόκιμους και Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές, να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν 

οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή τα στοιχεία που περιέχονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και κρίνονται αναγκαία για την συναγωγή του πορίσματός τους. Επίσης μπορούν να 

ζητήσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες και διευκρινήσεις από 

όργανα διοικήσεως ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της ελεγχόμενης μονάδας κ.λ.π. που 

είναι αναγκαίες για την διακρίβωση των εξαγομένων αποτελεσμάτων.  

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των όσων λαμβάνει 

γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή έχουν επίσης τόσο το 

ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο Ορκωτός Ελεγκτής.23     

 

4.8 Οι Εκθέσεις Ελέγχου 

 

 Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το αν οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο 

(ΕΛΠ-ΔΠΧΑ). Ειδικότερα, οφείλει να συμπεράνει αν έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για 

το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους δεν περιέχουν ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Το συμπέρασμα αυτό πρέπει να 

βασιστεί στο κατά πόσον:  

• Έχουν αποκτηθεί τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. 

• Τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν είναι ουσιώδη, μεμονωμένα ή στο σύνολό 

τους. 

• Οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που έγιναν από τη Διοίκηση είναι σύμφωνες 

με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

Ο Ελεγκτής οφείλει επίσης να αξιολογήσει εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου. Η 

αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση ζητημάτων αναφορικά με τις ποιοτικές 

πτυχές των λογιστικών πρακτικών της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας, 

συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής μεροληψίας κατά τη διενέργεια λογιστικών 

εκτιμήσεων. 

                                                      

23  Άρθρο 16, Π.Δ. 226/1992 
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Ειδικότερα, ο Ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει εάν λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς:  

• Οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σημαντικές λογιστικές αρχές 

που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν. Οι λογιστικές αυτές αρχές είναι κατάλληλες και 

συνεπείς με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

• Οι λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι εύλογες. 

• Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σχετικές, 

αξιόπιστες, συγκρίσιμες και κατανοητές. 

• Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες να κατανοούν τις επιπτώσεις των ουσιωδών συναλλαγών 

και των απεικονιζόμενων γεγονότων και, 

• Το χρησιμοποιούμενο λεκτικό, περιλαμβανομένου του τίτλου κάθε οικονομικής 

κατάστασης, είναι το κατάλληλο. 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης 

παρουσίασης, η ανωτέρω αξιολόγηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση. Τα παραπάνω πρέπει να περιλαμβάνουν 

εξέταση: 

Α)Της συνολικής παρουσίασης, της δομής και του περιεχομένου των οικονομικών 

καταστάσεων και,  

Β) Του ενδεχομένου οι οικονομικές καταστάσεις να αντιπροσωπεύουν τις συναλλαγές 

και τα γεγονότα κατά τρόπο που επιτυγχάνει εύλογη παρουσίαση.24 

 

4.9 Είδη γνώμης Ελεγκτή 

 

 Οι βασικές κατηγορίες γνώμης στις εκθέσεις ελέγχου είναι: α) Σύμφωνη Γνώμη, β) 

Σύμφωνη γνώμη με έμφαση, γ) Γνώμη με επιφύλαξη (εξαίρεση), δ) Αδυναμία έκφρασης 

γνώμη και, ε) Αρνητική γνώμη. Ωστόσο, ο νόμιμος ελεγκτής μπορεί να συμπεριλάβει 

ταυτόχρονα παράγραφο παρατηρήσεων και έμφασης. 

• Σύμφωνη Γνώμη 

                                                      

24 Λουμιώτης Β., Τζίφας Β., (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), ΣΟΕΛ, 

Αθήνα 
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Σε περίπτωση που ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει επαρκεί και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα, χωρίς να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ως προς αυτές σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση και 

γενικότερα, δεν προκύπτουν παρατηρήσεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές 

καταστάσεις, ο ελεγκτής εκφράζει σύμφωνη γνώμη.  

 Σε περίπτωση που ο ελεγκτής περιλαμβάνει στην έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης 

παράγραφο έμφασης, πρόκειται για σύμφωνη γνώμη στο συγκεκριμένο θέμα. Η μόνη 

διαφορά με τη σύμφωνη γνώμη είναι ότι περιλαμβάνει και την παράγραφο έμφασης.  

• Γνώμη με επιφύλαξη (εξαίρεση) 

Σε περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, που αν και επηρεάζουν την εικόνα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  δεν είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες, ώστε να καθιστά 

τη συνολική εικόνα της ελεγχόμενης εταιρίας παραπλανητική και να απαιτείται η έκφραση 

αρνητικής γνώμης, ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη του με επιφύλαξη ή εξαίρεση. Ορισμένοι 

λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό είναι: Ο περιορισμός της έκτασης του ελέγχου 

εξαιτίας της ελεγχόμενης μονάδας ή η αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων 

ελεγκτικών τεκμηρίων με σημαντικές αλλά όχι διάχυτες επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 Συνεπώς, αν ο ελεγκτής συμπεριλάβει στην έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης 

παράγραφο έμφασης, εκφράζοντας για παράδειγμα τη διαφωνία του για τις ακολουθούμενες 

λογιστικές αρχές και μεθόδους με σημαντικές αλλά όχι διάχυτες επιπτώσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις, εκφράζεται γνώμη με επιφύλαξη με έμφαση θέματος.  

• Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

Σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων με 

σημαντικές και διάχυτες επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση 

αδυναμία του ελεγκτή να αποφανθεί για την αξιοπιστία των καταστάσεων αυτών, τότε 

αρνείται να εκφράσει γνώμη και υποχρεούται να παραθέσει στην έκθεση ελέγχου ή 

επισκόπησης όλους τους σημαντικούς – ουσιαστικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την 

άρνηση. 

Διάχυτες επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων είναι εκείνες που κατά την κρίση 

του ελεγκτή: α) δεν περιορίζονται σε συγκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια των 

οικονομικών καταστάσεων, β) αν περιορίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα, 

αντιπροσωπεύουν ή θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των 
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οικονομικών καταστάσεων, γ) σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις, είναι ουσιώδεις για τους 

χρήστες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

• Αρνητική γνώμη 

Σε περίπτωση ύπαρξης ουσιωδών και διάχυτων παρατηρήσεων που επηρεάζουν 

σημαντικά την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, καθιστώντας την ελλιπή ή 

παραπλανητική, χωρίς να είναι εφικτή η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη (εξαίρεση), όπως 

στην περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίστηκαν με βάση τις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα λογιστικά πρότυπα, εκφράζεται αρνητική γνώμη.25 

 Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου ήταν η ανάλυση ορισμένων βασικών εννοιών γύρω 

από τον εξωτερικό έλεγχο, τον τρόπο λειτουργίας του, την ευθύνη του ελεγκτή, τα είδη 

γνώμης του ελεγκτή κλπ. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του 

ελεγκτικού επαγγέλματος στην χώρα μας, καθώς επίσης πραγματοποιείται ανάλυση των 

αμοιβών των ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

25 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) «Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις 

Διπλογραφία, Αθήνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι σε πρώτο στάδιο, να αποδοθεί μια σύντομη 

αναδρομή στην εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και να περιγραφεί η φύση 

και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σε δεύτερο σκέλος, σκοπός 

είναι απαντηθεί το ερώτημα που τέθηκε στην εισαγωγή και αφορά στη νομοθεσία που 

υπόκεινται οι αμοιβές των ελεγκτών λογιστών στη χώρα μας.  

 

5.2 Ιστορική εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος - Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών από το 1993 έως σήμερα 

 

Η ιστορική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος στην 

Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις χρονικές περιόδους: 

• Στην περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (από το 

έτος 1920- 1956), δηλαδή κατά την οποία ο έλεγχος στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των ανώνυμων εταιρειών ήταν εντελώς τυπικός, λόγω ανυπαρξίας 

οργανωμένου ελεγκτικού επαγγέλματος. 

• Στην περίοδο λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από το έτος 1957 έως το 

έτος 1992, κατά την οποία οργανώθηκε και λειτούργησε το ελεγκτικό επάγγελμα στην 

Ελλάδα, με την μορφή υποχρεωτικής ένωσης προσώπων (επαγγελματιών Ελεγκτών) 

σε ένα Νομικό Πρόσωπο, που τα μέλη του ασκούσαν δημόσιο λειτούργημα και είχαν 

κατοχυρωμένη την ελευθερία έκφρασης της επαγγελματικής τους γνώμης. Στους 

κόλπους του νομικού αυτού προσώπου εκπαιδεύτηκαν και αναδείχθηκαν 

επαγγελματίες ελεγκτές υψηλού επιπέδου, που διενεργούσαν ουσιαστικό έλεγχο στις 

οικονομικές καταστάσεις των υπαγόμενων στον έλεγχό τους εταιρειών. 
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• Στην περίοδο από το έτος 1993 μέχρι και σήμερα, δηλαδή από την κατάργηση της 

μορφής οργάνωσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, τη σύσταση του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την λειτουργία ελεγκτικών εταιρειών. 

Το έτος 1992, επικράτησε τελικά στην Κυβέρνηση η άποψη ότι πρέπει και στην 

Ελλάδα να υιοθετηθεί η μορφή οργάνωσης του ελεγκτικού επαγγέλματος που επικρατεί στις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εταιρείες ελεγκτών. Με το Π.Δ 226/1992 

"περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και 

περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού 

Ελεγκτή", καταργήθηκαν πολλές από τις προηγούμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών και ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, ότι: 

• Συνιστάται Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Σ.Ο.Ε αργότερα μετονομάστηκε σε Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Σ.Ο.Ε.Λ), αποτελούμενο από επαγγελματίες ελεγκτές 

που απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και εγγράφονται σε 

ειδικό Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο. 

• Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται τα ήδη υπηρετούντα μέλη του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών, καθώς και τα πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται από το ίδιο Π.Δ. 

• Τα όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών είναι η Γενική Συνέλευση, το Εποπτικό 

Συμβούλιο, το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

• Μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές που αργότερα 

μετονομάστηκαν "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές", οι Επίκουροι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι 

Δόκιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές. Εισαγωγικός 

βαθμός είναι η βαθμίδα του Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία διορίζεται ο 

έχων ανεπίληπτο ήθος και αναμφισβήτητη αρετή και εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου 

οικονομικής Πανεπιστημιακής Σχολής. Η προαγωγή στις επόμενες βαθμίδες γίνεται 

μετά από επιτυχείς επαγγελματικές εξετάσεις. 

Η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποβλέπει στην 

άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών 

οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής 

(ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από 

πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και 

υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των 



 

22 

 

 

διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και 

τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία.  

Η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αποτελείται από τους 

εγγεγραμμένους στο ειδικό Μητρώο Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές που δεν τελούν σε 

αναστολή άσκησης του επαγγέλματος. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Σώματος και συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, 

και εκτάκτως όταν συγκληθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

• Αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στην οργάνωση και άσκηση του 

επαγγέλματος. 

• Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του Σώματος. 

• Εκλέγει ανά τριετία τους Προέδρους και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του 

Επιστημονικού Συμβουλίου. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα(9) μέλη και τον Πρόεδρό του, που 

εκλέγονται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την 

εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών. Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες : 

• Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σώματος, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και τον προϋπολογισμό και τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση. 

• Διορίζει τους έχοντες τα νόμιμα προσόντα Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (νόμιμοι 

ελεγκτές) και αποφασίζει την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο. 

• Αποφασίζει τη διαγραφή εκ του Σώματος παντός μέλους του. 

• Διεξάγει τις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας άσκησης του 

επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

• Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και 

επιβλέπει το ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές έργο, για την τήρηση των 

νόμων και κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της 

ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους 

του επαγγέλματος. 

• Μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, εκδίδει κανονισμούς 

που αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των Ελεγκτικών 

Προτύπων. 
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• Μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, εκδίδει γενικές 

οδηγίες που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα. 

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την νομοθεσία ή ανατίθεται σ' 

αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα μέλη και τον Πρόεδρο που 

εκλέγονται, μεταξύ των εν ενεργεία ή πρώην Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή και καθηγητών 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής ή ελεγκτικής, 

από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος . Το Επιστημονικό Συμβούλιο καταρτίζει ή 

επεξεργάζεται τους κανονισμούς, οδηγίες και άλλα επιστημονικά κείμενα της αρμοδιότητας 

του Εποπτικού Συμβουλίου και γνωμοδοτεί επί των παραπεμπόμενων σ' αυτό ζητημάτων. 

Επίσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση 

τεχνικών ή πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της 

εργασίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικότερα, το Επιστημονικό Συμβούλιο 

μπορεί να εξετάζει τα φύλλα εργασίας που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή και να 

υποβάλει σχετική έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε 

περιπτώσεις που υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων της 

περιόδου 1993-2004, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εφάρμοζαν τα πρότυπα ελεγκτικής του 

πρώην Σώματος Ορκωτών Λογιστών, τα οποία υιοθετήθηκαν με σχετική απόφαση του 

Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρότυπα αυτά ήταν σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων. Από το έτος 2005 μέχρι και σήμερα, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Το έτος 2003 με σχετικό νόμο συστάθηκε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, την γνωμοδότηση επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης, 

καθώς και την άσκηση εποπτείας στο ΣΟΕΛ. 

 Το έτος 2008 με το Ν.3693 έγινε εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα με τον νόμο αυτό 

ρυθμίζονται τα εξής βασικά θέματα: 

• Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος. 

• Διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων για τον έλεγχο θεωρητικών γνώσεων και 

πρακτικής εφαρμογής τους. 

• Απαλλαγές από επαγγελματικές εξετάσεις, πρακτική άσκηση και συνεχής εκπαίδευση. 

• Τήρηση δημοσίου μητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
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• Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 

IFAC. 

• Τήρηση Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 

• Πειθαρχική και αστική ευθύνη.26 

Το πεδίο δράσης της ελεγκτικής αυξήθηκε σημαντικά μετά την αναμόρφωση. Για 

παράδειγμα, ο αριθμός των ελέγχων αυξήθηκε από 2276 το 1993 σε 9540 το 200027. Η 

αύξηση στον αριθμό των ελέγχων είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλές εταιρίες 

υπερβαίνουν το κριτήριο μεγέθους που καθορίζεται από την τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας με το πέρασμα του χρόνου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αύξηση 

του αντικειμένου του ελέγχου, ο αριθμός του ελεγκτικού προσωπικού28 αυξήθηκε σημαντικά, 

από 800 το 1992 σε  1632 το 2002.29  

 

5.3 Ελάχιστα όρια της αμοιβής ελεγκτών ΑΕ 

 

 Βάσει βιβλιογραφίας υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν τις 

αμοιβές των ελεγκτών.30,31 Ένας παράγοντας πρέπει να είναι σχετικός με την ελληνική 

νομοθεσία, η οποία καθορίζει τις αμοιβές των ελεγκτών. Παράγοντες αποτελούν το μέγεθος 

της επιχείρησης που θα ελεγχθεί, ο τύπος του ελέγχου, η οικονομική κατάσταση και τα κέρδη 

του ελεγχόμενου, η αλλαγή του ελεγκτή, οι παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου και αν ο 

ελεγχόμενος είναι στο χρηματιστήριο. Τα παραπάνω αποτελούν θέματα προς έρευνα, όμως 

στην Ελλάδα τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια της αμοιβής ενός ελεγκτή καθορίζονται από 

ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.   

Καθορίζονται τα ελάχιστα όρια της αμοιβής για τον καθένα από τους Ελεγκτές των 

Ανωνύμων Εταιρειών, ως εξής:  

                                                      

26 www.soel.gr 
27 Σύμφωνα με στοιχεία του «ΣΟΕΛ» 
28 Ορκωτοί ελεγκτές καθώς και βοηθοί και ασκούμενοι ελεγκτές 
29 Owusu-Ansah S., Leventis S., Caramanis C., (2010), The pricing of statutory audit services in Greece, 

Accounting Forum, 34(2),139-152 
30 Vanstraelen, A. (2002). Auditor economic incentives and going-concern opinions in a limited litigious 

continental European business environment: Empiricalevidence from Belgium. Accounting and Business 

Research, 32(3), 171-186 

31Chan, P., Ezzamel, M., & Gwilliam, D. (1993). Determinant of audit fees for quoted UK companies. Journal of 

Business Finance and Accounting, 20(6), 765-786  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 46 του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση 

και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών» στις 

περιπτώσεις 1 και 2 του ίδιου άρθρου όπου δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού 

ελεγκτή -λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ,που 

είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) και κάτοχοι αδείας 

επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν.2515/97. 

Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Η αμοιβή ορίζεται με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που τους διορίζει.32 

Η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 ορίζει ότι τα ελάχιστα όρια αμοιβής για 

τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε. έχουν ως εξής: 

*      ποσοστό 0,40‰ (0,040%) επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 

586.940 € 

    *      ποσοστό 0,30‰ (0,030%)επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 

586.941 € μέχρι 880.410 € 

*      ποσοστό 0,25‰ (0,025%)επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 € 

μέχρι 1.760.821 € 

    *      ποσοστό 0,20‰ (0,020%) επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 

1.760.822€   

          Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού 

των 147 €. Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε 

ποσοστό 10%. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το 

ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την 

κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ' αριθμό 040/546183-94 

ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να 

μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας ,ο ΑΦΜ, ο ΑΡΜΑΕ, τα 

ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος 

ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός.33  

 

 

  

                                                      

32 Παρ. 3, Άρθρο 46, Ν.3604/2007 
33 www.taxheaven.gr 
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5.4 Καθορισμός της αμοιβής του Ελέγχου 

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραγράφου 6, του ΦΕΚ 3919/02.03.2011, «η αμοιβή 

ελέγχου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων 

ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Οι νόμιμοι 

ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιμές και τα 

κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο.»34 Η νομοθετική αυτή ενημέρωση 

αποτελεί την τελευταία αναθεώρησή ή τροποποίηση σε αντικείμενο σχετικό με τις αμοιβές 

των ελεγκτών.   

 
 
 
5.5 Θεωρητική Εφαρμογή 

 

H ανώνυμη εταιρεία «A» ελέγχεται από δύο Eλεγκτές για τη χρήση 2013, της οποίας 

ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.540.452,04€. 

H αμοιβή για καθέναν από τους Eλεγκτές, που θα υπογράψουν τη σχετική έκθεση, θα 

υπολογισθεί ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

«Α» ΑΕ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΕΛΕΓΚΤΗ 

1.540.452,04 586.940,00 0,040% 234,78 

 293.469,00 0,030% 88,04 

 663.043,04 0,025% 165,01 

ΣΥΝΟΛΟ   487,83 

Πηγή: optimumanalysis.wordpress.com 

Από το ποσό των 487,83€ θα παρακρατηθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), δηλαδή 

(487,83 x 10% =) 48,78€, το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό της E.T.E. Nο 040/546183-

94 υπέρ του O.E.E. και το υπόλοιπο (487,83-48,78 =) 439,04€ δικαιούται ο Eλεγκτής, ο 

οποίος (ΣΣ: εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελματίας θα εκδώσει σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ 

                                                      

34 Αρ. 8, παρ. 6, ΦΕΚ 3919/02.03.2011 
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τιμολόγιο). Στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ θα απεικονιστεί, μαζί με την παρακράτηση του ΦΕ 20% και 

 την πρόσθεση του ΦΠΑ, ως εξής: 

 

Στο πληρωτέο έχει γίνει η πράξη: 487,83 + 112,20 – 97,57 – 48,78 = 453,68€. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό των 48,78€, που παρακρατήθηκε για το O.E.E. θα 

καταχωριστεί ως έξοδο στα βιβλία του εισπράξαντος την αμοιβή Ελεγκτή. 

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, κατά την άποψη της 

Διοίκησης, υπολογίζεται στο σύνολο της αμοιβής (487,83€). 

Αν ο Ελεγκτής δεν τηρεί βιβλία του KΦΑΣ δεν έχει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, οπότε η ανώνυμη 

εταιρεία που καταβάλλει την αμοιβή εκδίδει απόδειξη δαπάνης του άρθρου 8 του ΚΦΑΣ και 

παρακρατεί χαρτόσημο 3,60% επί του ποσού της μικτής αμοιβής.35 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

487,83€ 487,83€ 

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΕΕ10% 48,78€  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 487,83€ 

  ΦΠΑ 23% 112,20€ 

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 600,03€ 

  ΠΑΡ. ΦΟΡΟΥ 

20% 

97,57€ 

  ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

453,68€ 

Πηγή: optimumanalysis.wordpress.com 

Με βάση όλα όσα έγιναν γνωστά στο κεφάλαιο αυτό, παρατηρούμε ότι η ιστορική 

εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Επίσης, 

έγινε με τη βοήθεια παραδείγματος γνωστό το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την 

ελάχιστη αμοιβή του ελεγκτή, ενώ σύμφωνα με μια πιο πρόσφατη απόφαση, η αμοιβή των 

ελεγκτών μπορεί να αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δυο μερών. Παρακάτω, 

στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών πέντε ελεγκτικών 

εταιριών και σύγκριση τους.  

                                                      

35 optimumanalysis.wordpress.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

6.1 Εισαγωγή  

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την Ελεγκτική, τον 

ορισμό του Ελέγχου, τα είδη των ελέγχων, διάφορα ιστορικά στοιχεία και τον Εξωτερικό 

Έλεγχο. Τέλος έγινε αναφορά στις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές των ορκωτών 

ελεγκτών Α.Ε. που ισχύουν σήμερα. Στο παρόν κεφάλαιο στόχος είναι να γίνει μια αναφορά 

στον κύκλο εργασιών πέντε ελεγκτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 

επικράτεια, ώστε να διαπιστωθούν τα μεγέθη του κύκλου εργασιών των ελεγκτικών εταιριών 

πριν και μετά την έλευση της χρηματοοικονομικής χρίσης στη χώρα μας, δηλαδή από το έτος 

2008 μέχρι το έτος 2013. 

 Οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν υποχρέωση, βάσει νόμου, να δημοσιεύουν τους ετήσιους 

ισολογισμούς τους στο διαδίκτυο, από όπου και αντλήθηκαν οι πληροφορίες για τα έτη 2008 

έως 2013. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν στον σχεδιασμό πινάκων και διαγραμμάτων του 

κύκλου εργασιών των εταιριών, για κάθε μια ξεχωριστά και εν τέλει συγκεντρωτικά σε μια 

προσπάθεια σύγκρισης του κύκλου εργασιών των εταιριών. 

  

 

6.2 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. ( ΣΟΛ Α.Ε.) 

 

6.2.1 Ταυτότητα εταιρίας 

Η «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.» ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου 1993 από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών «ΣΟΛ», με σκοπό τη συνέχιση και 

την επέκταση της δραστηριότητας που άσκησε από το 1956 το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ως 

ο αποκλειστικός φορέας του αναγνωρισμένου ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, σύμφωνα 

με το ν. 3329/55, η ισχύς του οποίου έληξε την 30/4/93. Σήμερα, ανάμεσα σε περισσότερες 

από 20 εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών που λειτουργούν στο θεσμικό πλαίσιο του π.δ. 
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226/92, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα με διάφορες άλλες διατάξεις μέχρι τον 

τελευταίο ν. 3693/2008, η «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.»: 

• Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας και από τις 

μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Ευρώπης. 

• Παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

κυρίως, αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 

• Στελεχώνεται με περισσότερους από 330 ισότιμους μετόχους ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές, (οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μέλη της ξεπερνούν σε ποσοστό το 55% 

στο σύνολο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χώρας) και απασχολεί το 

μεγαλύτερο αριθμό από ελεγκτές των υπόλοιπων βαθμίδων που είναι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

• Οι ισότιμοι μέτοχοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, κατέχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών και 

προέρχονται στην πλειοψηφία τους από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, διαθέτοντας 

προϋπηρεσία στο θεσμό περισσότερα από 20 έως 40 έτη. 

• Απασχολεί τους εμπειρότερους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

• Η «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπαίδευση και εξέλιξη των μελών 

της, τα οποία στην πλειοψηφία τους, όταν λάβουν τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή, γίνονται ισότιμοι μέτοχοι. 

• Επενδύει στην ποιότητα, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, αφού, ενώ κατέχει 

το 30% των ελεγκτών όλων των βαθμίδων του μητρώου του ΣΟΕΛ και το 55% των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας, το ποσοστό της, στα συνολικά έσοδα του 

κλάδου ανέρχεται σε 25%. 

• Συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά και Επιστημονικά όργανα του ΣΟΕΛ και του 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). 

• Το σύστημα Διαχείρισης και Διοίκησης της «ΣΟΛ» α.ε. είναι πιστοποιημένο κατά 

ISO 9001/2000. 

• Η εταιρεία έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων, γραφείων και συνεργασιών 

στην Ελλάδα, αξιοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατό, το επιστημονικό δυναμικό των 

τοπικών κοινωνιών. Ήδη έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, με έμφαση τις βαλκανικές 
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χώρες και διαθέτει καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Πάτρα, Λάρισα, 

Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα και Ρουμανία.36  
 

 

6.2.2 Κύκλος εργασιών της «ΣΟΛ Α.Ε.» 

  

 Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης της «ΣΟΛ Α.Ε.» για το έτος 2008, 

διαπιστώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το οικονομικό αυτό έτος, ανήλθε σε 

48.569.590,04€, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Τα επόμενα έτη ο κύκλος 

εργασιών σύμφωνα με όσα παρατηρούνται στις ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας της εταιρίας 

αντιστοιχούν σε 46.644.595,15€ για το έτος 2009, 43.670.603,55€ για το έτος 2010, ενώ κατά 

τις τρεις τελευταίες χρήσεις ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, καθώς κατά το 

έτος 2011 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40.047.534,41€, 44.552.269,16€ για το 2012, και 

τέλος 42.749.384,23€ για το έτος 2013. Παρατηρείται ότι η χρηματοοικονομική κρίση είχε 

σαν αποτέλεσμα μια ελαφρώς καθοδική τάση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, η οποία 

λόγω του όγκου του κύκλου εργασιών δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως μπορεί να 

διαπιστωθεί και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 : ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΣΟΛ Α.Ε» 2008-2013 

 

 

 

 

                                                      

36 www.solae.gr 
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6.3 «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» 

 

6.3.1. Ταυτότητα εταιρίας 

 

Η  «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 

Συμβούλων Επιχειρήσεων. Προήλθε από τη συγχώνευση των ελεγκτικών εταιρειών 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». 

Μέλη της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι Ορκωτοί Λογιστές με πολύχρονη 

επαγγελματική εμπειρία όλοι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Η  

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. είναι πλήρες μέλος του Διεθνούς Ελεγκτικού Οίκου «PKF 

International» (PANNELL KERR FORSTER). 

Η «PKF International» είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που ιδρύθηκε το 1969, με παρουσία στον τομέα της παροχής 

ελεγκτικών, λογιστικών, οργανωτικών και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών. Οι πελάτες της 

εταιρίας είναι διάσπαρτοι σε όλο το φάσμα επιχειρηματικής δράσης, και ποικίλλουν από 

μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έως πολυεθνικές και διεθνείς εταιρίες.37 

 

6.3.2. Κύκλος εργασιών της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» 

 

 Μελετώντας τις εκθέσεις διαφάνειας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» γίνεται 

αντιληπτό ότι: Σύμφωνα με την έκθεση διαφάνειας της εταιρίας για το έτος 2008 ο κύκλος 

εργασιών της ανήλθε σε 5.087.000€. Τα επόμενα έτη, όπου έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η 

παρουσία της χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα μας, παρατηρούνται τα εξής: ο κύκλος 

εργασιών της εταιρίας για το έτος 2009 ήταν 4.903.000€, το 2010 ήταν 4.576.000€, ενώ κατά 

την τελευταία τριετία ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 4.496.000€ για το 2011, 

5.916.000€ για το 2012 και τέλος σε 5.754.000€ για το 2013. Δηλαδή, τα πρώτα έτη που 

πρωτοεμφανίζεται η χρηματοοικονομική κρίση στη χώρα μας παρατηρείται μια μικρή μείωση 

στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, ενώ τα τελευταία δυο έτη παρατηρείται μια αύξηση στον 

κύκλο εργασιών της εταιρίας, την ίδια στιγμή που αρκετές επιχειρήσεις άλλων κλάδων 

δοκιμάζονται έντονα, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα. Τα 

                                                      

37 www.pkf.gr 
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παραπάνω δεδομένα απεικονίζουν το προαναφερθέν συμπέρασμα στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» 2008-2013 

 

6.4 «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» 

 

6.4.1. Ταυτότητα εταιρίας  

 

 Η KPMG αποτλεί το παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιριών παροχής 

επαγγελματικών υπηρεσιών- μελών συνδεδεμένων με την KPMG International, ενόε 

Ελβετικού Συνεταιρισμού. Οι εταιρίες- μέλη της KPMG παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εταιρία λειτουργεί σε 155 χώρες με προσωπικό περίπου 

155.000 ατόμων παγκοσμίως. Κάθε εταιρία KPMG αποτελεί μια νομικά ξεχωριστή οντότητα.  

Στη χώρα μας, η KPMG παρέχει, τα τελευταία 40 χρόνια, ελεγκτικές, συμβουλευτικές, 

λογιστικές, φορολογικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στους πελάτες της εταιρίας 

περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και μη- κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

 Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω τριών 

εταιριών, ένα πλήρες φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Η εταιρία διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη και απασχολεί περίπου 400 άτομα. Είναι η μόνη, από τις μεγάλες διεθνείς 
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εταιρίες του κλάδου στην Ελλάδα, με πιστοποιητικό ISO 9001, για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών.38 

 

6.4.2. Κύκλος εργασιών της «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» 

 

 Ύστερα από μια ενδελεχή μελέτη των εκθέσεων διαφάνειας της «KPMG Ορκωτοί 

Ελεγκτές Α.Ε.», ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιο 

συγκεκριμένα, πριν την έλευση της χρηματοοικονομικής κρίσης, δηλαδή το έτος 2008, ο 

κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 18.684.000€. Η χρηματοοικονομική κρίση όπως 

φαίνεται επηρέασε τα επόμενα τέσσερα χρόνια τον κύκλο εργασιών της εταιρίας, καθώς το 

2009 οι εισροές της εταιρίας ήταν 14.803.000€, το 2010 14.546.000€ ενώ το 2011 και το 

2012 ανήλθαν σε 12.676.000€ και 14.980.000€ αντίστοιχα. Το περασμένο έτος, δηλαδή το 

2013, παρουσιάστηκε μια αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, καθώς ο εν λόγω 

κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 18.102.000€. Συμπερασματικά, τα πρώτα χρόνια της 

χρηματοοικονομικής κρίσης παρατηρήθηκε μια κάμψη στις εισροές της «KPMG Ορκωτοί 

Ελεγκτές Α.Ε.», ενώ το 2013 η κάμψη αυτή ξεπεράστηκε και ο κύκλος εργασιών της εταιρίας 

επανήλθε στα επίπεδα του 2008, όπως φαίνεται και στο  παρακάτω διάγραμμα.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» 

 

 

                                                      

38 www.kpmg.com/gr/el/ 
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6.5 Ερνστ & Γιανγκ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

 

6.5.1 Ταυτότητα Εταιρίας  

 

Η Ernst & young είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συγχωνεύσεων. Η αρχαιότερη 

εταιρική σχέση ιδρύθηκε το 1849 στην Αγγλία ως Harding & Pullein. Σε αυτό το έτος, η 

εταιρεία ενώθηκε με Frederick Whinney. Είχε γίνει συνέταιρος το 1859 και μαζί με τους 

γιους του στην επιχείρηση μετονομάστηκε Whinney Smith & Whinney το 1894.   

H Ernst & Ernst ιδρύθηκε το 1903 στο Κλίβελαντ από τον Alwin Ernst και τον 

αδελφό του Theodore  και το 1906,  ιδρύθηκε η Arthur Young & CO από τον Arthur 

Young στο Σικάγο. 

Ήδη από το 1924, αυτές οι αμερικανικές επιχειρήσεις συμμάχησε με μεγάλες 

Βρετανός επιχειρήσεις. Η Young με την Broads Paterson & Co και η Ernst με την Whinney 

Smith & Whinney. Κατά το έτος 1979, δημιουργήθηκε η  Anglo-American Ernst & Whinney, 

η οποία εξελίχθηκε στην τέταρτη μεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στον κόσμο. Επίσης, το 

1979, τα ευρωπαϊκά γραφεία του Arthur Young συγχωνεύθηκαν με αρκετές μεγάλες τοπικές 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες έγιναν οι εταιρείες-μέλη της Arthur Young International. 

Συγχωνεύση 

Το 1989, η νούμερο τέσσερα εταιρεία Ernst & Whinney συγχωνεύθηκε με την 

νούμερο πέντε Arthur Young σε παγκόσμια βάση για τη δημιουργία της Ernst & Young. 

Τον Οκτώβριο του 1997, η Ernst & Young ανακοίνωσε τα σχέδιά της να συγχωνεύσει 

τις παγκόσμιες πρακτικές της με την KPMG για να δημιουργήσει την μεγαλύτερη οργάνωση 

επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, σε συνέχεια ενός άλλου σχεδίου συγχώνευσης που 

είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 1997 από την Price Waterhouse και την Coopers & 

Lybrand . Το σχέδιο συγχώνευσης εγκαταλείφθηκε τον Φεβρουάριο του 1998. Η Ernst & 

Young είχε δημιουργήσει το δίκτυο συμβούλων της σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 και του 1990.39   

 

 

                                                      

39 http://en.wikipedia.org/ 
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6.5.2. Κύκλος εργασιών της Εταιρίας τα έτη 2008-2013 

 

 Μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις της «Ερνστ & Γιανγκ Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές Α.Ε.» εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη διακύμανση του κύκλου εργασιών 

της εταιρίας. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για χρήση 2008, πριν την 

εμφάνιση της χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα μας δηλαδή, ανήλθε σε 20.096.998€. Τα 

επόμενα έτη που γίνεται έντονη η χρηματοοικονομική κρίση στην Ελλάδα ο κύκλος εργασιών 

της εταιρίας ήταν 21.120.318€ για το 2009,  20.310.276€ για το οικονομικό έτος 2010, 

22.923.738 € για το 2011, ενώ κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις, δηλαδή για τα έτη 2012 και 

2103, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25.005.789€ και 25.127.000€ αντίστοιχα, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα. 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4:  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» 

 

 Συμπερασματικά, με βάση τα δεδομένα των ισολογισμών της εταιρίας, παρατηρείται 

μια ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών της εταιρίας, ειδικότερα στα τρία τελευταία έτη, σε 

αντίθεση με το κλίμα που καλλιέργησε η χρηματοοικονομική στη χώρα μας και επηρέασε 

έντονα τον κύκλο εργασιών πολλών εταιριών άλλων κλάδων. 
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6.6 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. «Deloitte» 

 

6.6.1 Ταυτότητα Εταιρίας  

 
Η εταιρία με την επωνυμία «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο “Deloitte.” είναι 

Ελληνική ανώνυμη εταιρία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 το 

1975 (Ανώνυμη Εταιρία 06/05/1993) και έχει την έδρα της στο Μαρούσι επί της οδού 

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού. Η Εταιρία έχει παρουσία και στη Θεσσαλονίκη μέσω του 

Υποκαταστήματος της στην οδό Ανδριανουπόλεως 1Α, Καλαμαριά.  

Επίσης, η Εταιρία εφαρμόζει ενιαία πολιτική και διαδικασίες διασφάλισης της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του διεθνούς δικτύου Deloitte στην Ελλάδα με την 

Εταιρία «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία 

Συμβούλων Επιχειρήσεων» σύμφωνα με τις πολιτικές της Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited. Αμφότερες οι Εταιρίες κάνουν χρήση, εν μέρει, κοινού διακριτικού τίτλου. Οι 

δραστηριότητες αυτής της Εταιρίας περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών, 

φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην ως άνω πολιτική και διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγεται και η ανώνυμη Εταιρία με την 

επωνυμία «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services Ανώνυμη Εταιρία 

παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών», επίσης μέλος του διεθνούς δικτύου «Deloitte». 

Οι ως άνω ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου είναι μέλη της Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, μιας Αγγλικής Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «DTTL» 

δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες η ίδια και δεν διευθύνει, δεν διαχειρίζεται, δεν  ελέγχει 

ούτε έχει οικονομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρία - μέλος του δικτύου ή σε  

οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία των εταιριών - μελών. Οι εταιρίες - μέλη του δικτύου της  

Deloitte παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες είτε άμεσα είτε μέσω συγγενών μερών. Οι  εταιρίες 

μέλη λειτουργούν υπό το διακριτικό τίτλο «Deloitte.» και άλλα σχετικά ονόματα, 

συμπεριλαμβανομένων των «Deloitte», «Deloitte & Touche», «Deloitte Touche Tohmatsu» 

και «Tohmatsu».  

Οι εταιρίες μέλη παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές και υπόκεινται στους νόμους, τους κανονισμούς και τις επαγγελματικές απαιτήσεις 

που ισχύουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Κάθε εταιρία μέλος είναι διαφορετικά  

διαρθρωμένη σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και  

τις συνήθεις πρακτικές. 
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Οι εταιρίες μέλη δεν αποτελούν θυγατρικές ή υποκαταστήματα της «DTTL» ούτε 

ενεργούν ως αντιπρόσωποι της «DTTL» ή άλλων εταιριών μελών. Αντιθέτως, ιδρύονται 

τοπικά και ακολουθούν τη δική τους ιδιοκτησιακή δομή που είναι ανεξάρτητη από την 

«DTTL». Γίνονται μέλη του δικτύου της Deloitte εθελοντικά. Η «DTTL» έχει υιοθετήσει 

συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτόκολλα σε κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, 

επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει συνεπή επαγγελματική συμπεριφορά και παροχή υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας σε όλες τις εταιρίες μέλη του δικτύου. 

Με εταιρίες μέλη σε περισσότερες από 150 χώρες και πάνω από 600 γραφεία, το 

διεθνές Δίκτυο της Deloitte συνδυάζει παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες με βαθειά τοπική 

εξειδίκευση, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν οπουδήποτε και αν 

δραστηριοποιούνται. Οι εταιρίες μέλη της Deloitte επέτυχαν ετήσιο κύκλο εργασιών 32,4 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ κατά το λογιστικό έτος που έκλεισε στις 31 Μαΐου 2013.40 

 
 
6.6.2 Κύκλος εργασιών της «Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.»  

 

 Μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας γίνεται αντιληπτό ότι ο κύκλος 

εργασιών της εταιρίας είχε, στο διάστημα το οποίο εξετάζεται στην παρούσα εργασία (2008-

2013), ορισμένες διακυμάνσεις. Έτσι, το έτος 2008, λίγο πριν την έλευση της 

χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα μας, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 

22.838.890€. Το επόμενο έτος, δηλαδή το 2009, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 

22.160.515€ , ενώ τα έτη 2010 και 2011 όπου η χρηματοοικονομική κρίση γίνεται ολοένα και 

πιο έντονη η εταιρία εμφάνισε κύκλο εργασιών 19.660.987€ και 18.780.302€ αντίστοιχα. 

Τέλος, κατά τις δυο τελευταίες χρήσεις ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ήταν 23.640.745€ για 

το έτος 2012 και  25.128.430€ για το έτος 2013.  

Παρατηρείται, δηλαδή, μια ελαφρώς καθοδική τάση του κύκλου εργασιών της 

εταιρίας στα πρώτα έτη όπου δοκιμάζεται η χώρα μας από τη χρηματοοικονομική κρίση, ενώ 

τα τελευταία δυο έτη ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, 

γεγονός που μπορεί να γίνει αντιληπτό και διαγραμματικά παρακάτω. 

 

                                                      

40 Έκθεση Διαφάνειας «Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» 2013, Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3693/2008 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «DELOITTE. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» 

 

6.7  Σύγκριση των εταιρειών βάσει των αποτελεσμάτων της εξεταζόμενης 
περιόδου 
 

 Με βάση όσα αναλύθηκαν προηγουμένως καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Τα 

πρώτα χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης από το 2009 έως το 2011 παρατηρήθηκε μια 

γενικότερη πτώση του κύκλου εργασιών των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών. Αντίθετα από 

τα δύο τελευταία έτη παρατηρείται μία ανάκαμψη των εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών με 

εξαίρεση τη ΣΟΛ. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται στο άρθρο 82 § 5 του Κ.Φ.Ε., με βάση το 

οποίο προστέθηκε επιπλέον και ο φορολογικός έλεγχος για τις ελεγχόμενες εταιρείες, 

παράλληλα με τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών υπηρεσιών, με την 

υποχρέωση χορήγησης φορολογικού πιστοποιητικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση 

του κύκλου εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών. Ο φορολογικός έλεγχος από ορκωτούς 

ελεγκτές εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό από την 

30.06.2011. 

 Όλα τα παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά με τη βοήθεια του πίνακα και του 

σχεδιαγράμματος που ακολουθεί:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΣΟΛ 48.569.590 46.644.595 43.670.603 40.047.534 44.552.269 42.749.384 

PKF 5.087.000 4.903.000 4.576.000 4.496.000 5.916.000 5.754.000 

KPMG 18.684.000 14.802.478  14.546.000 12.676.000 14.980.000 18.102.000 

E&Y 20.096.998 21.120.318 20.310.276 22.923.738 25.005.789 25.127.000 

DELOITTE 22.838.890 22.160.515 19.660.987 18.780.302 23.640.745 25.128.430 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (πηγή των δεδομένων του 

διαγράμματος: www.deloitte.com/view/en_GR/gr/index.htm, www.ey.com/gr/en/home, 

www.kpmg.com/gr/el/, www.pkf.gr, www.solae.gr.) 

 

Όσον αφορά στα ποσοστά που κατέχουν οι εταιρείες σε κάθε χρονιά ξεχωριστά, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα παρακάτω διαγράμματα των εταιρικών μεριδίων ότι: 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.7: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2008 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.8: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2009 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.9: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2010 

 

 

 



 

41 

 

 

5%13%

23%

19%

40%

ΣΟΛ

PKF

KPMG

E&Y

DELOITTE

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.10: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2011 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.11: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2012 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.12: ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2013 
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• Πρώτη σε κύκλο εργασιών στην πενταετία είναι η «ΣΟΛ» με ποσοστά 43% τα έτη 2008 

και 2010, 44% το 2009, 40% το 2011, 39% το 2012 και 36% το 2012.  

• Η Δεύτερη σε κύκλο εργασιών θέση στο μερίδιο αγοράς για τα έτη 2008 και 2009 με 

ποσοστό 20% ανήκε στην «Deloitte», ενώ το 2010, 2011 και 2012 η τρίτη θέση ανήκε 

στην «Ernst&Young» με ποσοστά 20%, 23% και 22% αντίστοιχα, ενώ το 2013 οι δύο 

εταιρίες κατέλαβαν το ίδιο ποσοστό με 22%. Συνεπώς παρατηρείται ότι στο εξεταζόμενο 

χρονικό διάστημα υπήρξε μία μικρή άνοδος της «Ernst&Young» και μία μικρή πτώση της 

«Deloitte», ενώ το 2013 οι εταιρίες κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα. 

• Τέταρτη σε κύκλο εργασιών την εξαετία 2008-2013 είναι η «KPMG» με ποσοστά 16% το 

2008, 13% το 2009, 14% το 2010, 2011 και το 2012 και 15% το 2013. Γενικά η «KPMG» 

έχει μία σταθερή πορεία στην πενταετία κρατώντας τη τέταρτη θέση της σε όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.  

• Στην Πέμπτη θέση σε κύκλο εργασιών σταθερά βρίσκεται η «PKF» με ποσοστά 4% το 

2008, 2009 και 2010, και 5% το 2011, 2012 και 2013.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται γνωστό ότι παρόλο που οι ελεγκτικές εταιρίες είχαν τα 

πρώτα τρία χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα μια κάμψη στην πορεία του 

κύκλου εργασιών τους, εντούτοις τα τελευταία δύο χρόνια ανέκαμψαν. Όλα τα παραπάνω 

δίνονται συγκεντρωτικά στα συμπεράσματα που ακολουθούν.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη των αμοιβών των 

ελεγκτών αλλά και η πορεία του κύκλου εργασιών των ελεγκτικών εταιριών από τη στιγμή 

της εμφάνισης της χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δηλαδή το έτος 2009, μέχρι 

σήμερα. 

Προκειμένου να μελετηθούν καλύτερα όλα τα παραπάνω, έπρεπε να γίνει κατανοητή 

η έννοια της Ελεγκτικής, καθώς και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο αναγκαία στην εποχή 

μας. Επίσης, έγινε μια θεωρητική προσέγγιση του Εξωτερικού Ελέγχου, που αποτελεί το 

αντικείμενο του Ελεγκτή. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση της ανεξαρτησίας του 

Ορκωτού Ελεγκτή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο, το οποίο θα 

είναι σε θέση να ελέγχει τις σχέσεις μεταξύ του Ελεγκτή και της επιχείρησης. Η εργασία του 

Ελεγκτή, όμως, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι, καθώς τα συμφέροντα που 

διακυβεύονται από τη μεριά της εταιρίας αποτελούν εμπόδιο στην αναπόσπαστη περάτωση 

του έργου του Ελεγκτή. 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό, είναι ότι οι αμοιβές των ελεγκτών είναι καθορισμένες 

από ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την ελάχιστη αμοιβή του Ελεγκτή.  

Επιπλέον, υπάρχει ο εξής περιορισμός. Οι κατώτατες οικονομικές απολαβές των Ελεγκτών 

από την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης υπολογίζονται με ποσοστά 

επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Επίσης, είναι σαφές πως οι αμοιβές 

των ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του ελεγκτή με 

τον ελεγχόμενο. 

Τέλος, ύστερα από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων πέντε μεγάλων 

ελεγκτικών εταιριών, διαπιστώνεται ότι ο κύκλος εργασιών τους την πρώτη τριετία της 

χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δηλαδή στο διάστημα 2009-2011, παρουσιάζει 

μείωση, διότι μειώθηκε ο αριθμός των εταιριών και κατά συνέπεια, ο όγκος των εργασιών 

των ελεγκτικών εταιριών. Τα τελευταία δύο έτη όμως οι ελεγκτικές εταιρίες παρουσιάζουν 

ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών τους, γεγονός το οποίο οφείλεται στην υποχρέωση 

χορήγησης του φορολογικού πιστοποιητικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι εταιρίες πέρα από 

τα έσοδα που είχαν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρείχαν στις επιχειρήσεις, να 

παρουσιάσουν επιπλέον έσοδα από φορολογικές υπηρεσίες. Από τις εταιρίες που 

εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις κατέχει η «ΣΟΛ 
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Α.Ε.», με τις «Deloitte» και «Ernst & Young» να κυμαίνονται σε παραπλήσια επίπεδα 

τζίρων, και τέλος να ακολουθούν η «KPMG» και «PKF». 

Ως τελικό συμπέρασμα, παρατηρούμε ότι παρόλο που αρκετοί κλάδοι της οικονομίας 

δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα, στον κλάδο των ελεγκτικών εταιριών τα δεδομένα είναι λίγο 

διαφορετικά. Οι ελεγκτικές εταιρίες, τα πρώτα χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα είναι γεγονός ότι δοκιμάστηκαν και παρουσίασαν μειωμένο κύκλο εργασιών. Το 

τοπίο όμως αντιστράφηκε για τον κλάδο τα τελευταία δύο έτη και έτσι επήλθε η πολυπόθητη 

ανάκαμψη. 
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