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I.  Η ζννοια και η ςημαςία τησ Ανεξαρτηςίασ των ΟΕΛ

Οριςμοί Ανεξαρτθςίασ:

 «θ υπό όρουσ πικανότθτα ο ΟΕΛ να αποκαλφψει τθν παράβαςθ που εντόπιςε κατά τθ διενζργεια του
ελεγκτικοφ του ζργου» (DeAngelo, 1981)

 «θ ικανότθτα του ΟΕΛ να ενεργεί με ακεραιότθτα και αντικειμενικότθτα» (McKinley et al., 1985)

 «θ ανεπθρζαςτθ ςτάςθ, κρίςθ και λιψθ αποφάςεων του ΟΕΛ από τρίτουσ κατά τθ διενζργεια του
ελεγκτικοφ του ζργου» (Knapp, 1985; ISB, 2000; Gay and Simnett, 2003; Louwers et al., 2007)

Σθμαςία Ανεξαρτθςίασ:

 Για το κεςμό του ΟΕΛ, κακϊσ αποτελεί το λόγο φπαρξθσ του κεςμοφ αυτοφ ενϊ παράλλθλα
χαρακτθρίηεται και ωσ το πολυτιμότερο περιουςιακό του ςτοιχείο.

 Για το κεςμό του εξωτερικοφ ελζγχου, κακϊσ αποτελεί το ςτοιχείο εκείνο που δικαιολογεί απόλυτα τθν
ίδια τθν φπαρξθ και το ςκοπό του, ενϊ παράλλθλα, κρίνεται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
αποτελεςματικότθτά του και ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ποιότθτά του.

 Για τθν οικονομία και τθν κοινωνία ωσ ςφνολο, κακϊσ ςυμβάλει και εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία
και τθν ανάπτυξθ των αγορϊν, μιασ οι χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςτθριηόμενοι ςε
αξιόπιςτεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ προβαίνουν ςτθν κατά το δυνατό ορκότερθ λιψθ των
αποφάςεϊν τουσ.



IΙ. Ο ςκοπόσ τησ παροφςασ μελζτησ

 Η ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ζννοιασ τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ.

 Η αξιολόγθςθ του υφιςτάμενου επιπζδου Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ ςτθν Ελλάδα.

 Η διερεφνθςθ των παραγόντων που επιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ ςτθν Ελλάδα.

«το να κάνεισ ότι καλύτερο
μπορείσ δεν είναι αρκετό, αλλά
πρζπει πρώτα να επιλζξεισ τι
πρζπει να διορθώςεισ και μετά
να κάνεισ ότι καλύτερο μπορείσ»

Deming

Ζτςι ϊςτε να δοκεί ερζκιςμα για περαιτζρω μελζτθ για τον
εντοπιςμό και ςχεδιαςμό προτάςεων ςχετικά με τα
καταλλθλότερα μζτρα και πολιτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ, θ εφαρμογι των οποίων τελικά κα
ςυντελζςει ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου ποιότθτασ του εξωτερικοφ
ελζγχου και ςτον επαναπροςδιοριςμό ςθμαντικϊν ηθτθμάτων
που ςχετίηονται με το κεςμό του ΟΕΛ και τθν Ανεξαρτθςία του.



IΙΙ. Μζθοδοσ ζρευνασ

Μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, με βάςθ τθν οποία επιλζχκθκε:

- θ εςτίαςθ ςτθν αντιλαμβανόμενθ Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ (Ανεξαρτθςία ςτθν εμφάνιςθ)

- θ μεκοδολογία των Beattie et al. (1999) να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ για τθν παροφςα ζρευνα.

 Κακοριςμόσ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων.

 Οριςμόσ δείγματοσ

- επιλζχκθκε οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα να προζρχονται από μία από τισ ακόλουκεσ ομάδεσ χρθςτϊν

των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων: ΟΕΛ, Οικονομικόσ Διευκυντισ/Προϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου/Λογιςτισ,

Επενδυτισ/Μζτοχοσ/Εταίροσ, Πιςτωτισ/Υπεφκυνοσ Χορθγιςεων και Τραπεηικϊν Δανείων

- υπολογίςτθκε αντιπροςωπευτικό δείγμα 120 ερωτθκζντων.

 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι του ερευνθτικοφ εργαλείου ςφμφωνα με τα ερευνθτικά ερωτιματα

- τριμερζσ δομθμζνο ερωτθματολόγιο (1ο μζροσ: διερεφνθςθ αντιλιψεων για το επίπεδο και τθ ςθμαςία τθσ

Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ, 2ο μζροσ: διερεφνθςθ των αντιλιψεων για τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν

Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ, 3ο μζροσ: δθμογραφικά ςτοιχεία ερωτθκζντων).



IΙΙ. Μζθοδοσ ζρευνασ

Οριςμόσ μεκόδου δειγματολθψίασ (1θ ομάδα ερωτθκζντων: ςυςτθματικι τυχαία δειγματολθψία, 2θ,3θ και 4θ

ομάδα ερωτθκζντων: τυχαία δειγματολθψία).

 Οριςμόσ μεκόδου ςυλλογισ των δεδομζνων (1θ και 2θ ομάδα ερωτθκζντων: μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,

3θ ομάδα ερωτθκζντων: μζςω επιτόπιασ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 4θ

ομάδα ερωτθκζντων: μζςω επιτόπιασ ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου).

 Διεξαγωγι ζρευνασ (κατά τθ χρονικι περίοδο τθσ 12θσ Ιουλίου του 2014 ζωσ τθν 30θ Αυγοφςτου).

 Στατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ ΙΜΒ

SPSS Statistics Data Editor.



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

1o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Αντιλιψεισ για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ και τθ ςθμαντικότθτά τθσ)

Σφμφωνα με τισ αντιλιψεισ των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων:

 ο βακμόσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ είναι μζτριοσ (μζςθ τιμι=3,167), με το 57,4% των ερωτθκζντων να τον
αξιολογεί από ελάχιςτο ζωσ μζτριο, το 40% ςε αρκετό και μόνο το 1,7% ςε πολφ μεγάλο, [1ο Ερευνθτικό

Ερϊτθμα]

 θ ςθμαςία τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ για τθ ςυνολικι ποιότθτα του ελεγκτικοφ τουσ ζργου είναι πάρα
πολφ μεγάλθ (μζςθ τιμι=4,733). [2ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

2o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Αντιλιψεισ για τουσ παράγοντεσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ)

- Αντιλιψεισ των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων για τισ προτάςεισ που επιδροφν
αρνθτικά ςτθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ [3ο-13ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]

* Αφξουςα ταξινόμθςθ



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

2o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Αντιλιψεισ για τουσ παράγοντεσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ)

- Αντιλιψεισ των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων για τισ προτάςεισ που επιδροφν κετικά
ςτθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ [3ο-13ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]

* Φκίνουςα ταξινόμθςθ



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

2o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Αντιλιψεισ για τουσ παράγοντεσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ)

- Αντιλιψεισ των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων για τθν βαρφτθτα/ςθμαντικότθτα των
βαςικϊν παραγόντων Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ [3ο-13ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]

* Φκίνουςα ταξινόμθςθ



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

2o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Αντιλιψεισ για τουσ παράγοντεσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ)

- Λοιποί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ των χρθςτϊν
των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων [14ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]

* Φκίνουςα ταξινόμθςθ



IV. Αποτελζςματα ζρευνασ

3o Μζροσ Ερωτθματολογίου (Δθμογραφικά ςτοιχεία των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που ςυμμετείχαν ςτθν

ζρευνα)

 Δεν υφίςταται ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεταξφ των αντιλιψεων των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων ςχετικά με το βακμό Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ, κακϊσ και τθ ςθμαντικότθτα αυτισ για τθν ποιότθτα
του ελεγκτικοφ τουσ ζργου, και των δθμογραφικϊν τουσ ςτοιχείων.[15ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]

 Υφίςταται ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεταξφ του πόςο ςθμαντικόσ κεωρείται ο παράγοντασ «Παροχι μθ
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν από τουσ ΟΕΛ» ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τουσ και τθν ιδιότθτα των χρθςτϊν των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, με τουσ επενδυτζσ/μετόχουσ/εταίρουσ και τουσ ΟΕΛ να τείνουν να κεωροφν
τον εξεταηόμενο παράγοντα ωσ λιγότερο ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τουσ οικονομικοφσ διευκυντζσ/προϊςτάμενουσ
λογιςτθρίου/λογιςτζσ και τουσ πιςτωτζσ/υπεφκυνουσ χορθγιςεων και τραπεηικϊν δανείων. [15ο Ερευνθτικό
Ερϊτθμα]

 Υφίςταται ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα μεταξφ του πόςο ςθμαντικόσ κεωρείται ο παράγοντασ «Ο διοριςμόσ και θ
αμοιβι του ΟΕΛ ωσ αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ» ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ανεξαρτθςίασ
τουσ και τθν ιδιότθτα των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, με τουσ επενδυτζσ/μετόχουσ/εταίρουσ
και τουσ ΟΕΛ να τείνουν να κεωροφν τον εξεταηόμενο παράγοντα ωσ λιγότερο ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τουσ
οικονομικοφσ διευκυντζσ/προϊςτάμενουσ λογιςτθρίου/λογιςτζσ και τουσ πιςτωτζσ/υπεφκυνουσ χορθγιςεων και
τραπεηικϊν δανείων. [15ο Ερευνθτικό Ερϊτθμα]



V. Περιοριςμοί ζρευνασ

1. Πιθανόν να σθίζηαηαι ηο ζθάλμα ηης μεροληπηικής απάνηηζης ηων τρηζηών ηων

τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων.

2. Τα εσρήμαηα δύνανηαι να γενικεσηούν μόνο για ηις ζσγκεκριμένες ομάδες τρηζηών ηων

τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων ποσ έλαβαν μέρος ζηην έρεσνα.

3. Το δείγμα ηης έρεσνας αποηέλεζαν κσρίως τρήζηες ηων τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων οι

οποίοι ήηαν πρόθσμοι να λάβοσν μέρος ζε ασηή, και καηά ζσνέπεια σθίζηαηαι ο κίνδσνος ηα

εσρήμαηά ηης να μην είναι ανηιπροζωπεσηικά και για όζοσς δεν είταν ηην προθσμία να λάβοσν

μέρος ζε ασηή, καθώς δεν είναι γνωζηοί οι λόγοι για ηοσς οποίοσς ενήργηζαν καηά ασηόν ηον
ηρόπο.



VΙ. Συμπεράςματα

 Δεδομζνου ότι οι χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων προςδοκοφν και αναμζνουν το
μζγιςτο βακμό Ανεξαρτθςίασ από μζρουσ των ΟΕΛ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ
υφίςταται θ ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ.

 Η ανάγκθ αυτι κακίςταται ακόμα πιο επιτακτικι εάν λθφκοφν υπόψθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ,
ςφμφωνα με τα οποία οι χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ζκριναν τθ ςθμαντικότθτα
τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ για τθ ςυνολικι ποιότθτα του ελζγχου που διενεργοφν ωσ πάρα πολφ
μεγάλθ.

Επομζνωσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ εςτίαςθ ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ
ςφμφωνα με τισ αντιλιψεισ των χρθςτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων , μιασ και αυτοί είναι που
τελικά κρίνουν τθν Ανεξαρτθςία αυτι, και ςυνακόλουκα τθν αξιοπιςτία των χρθματοοικονομικϊν
καταςτάςεων από τισ οποίεσ κα αντλιςουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ λιψθ των αποφάςεϊν
τουσ.



VΙ. Συμπεράςματα

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν Ανεξαρτθςία
των ΟΕΛ αξίηει να ςθμειωκοφν τα παρακάτω:

1. Το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν υπονόμευςθ τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ ζχουν οι παράγοντεσ
«Οικονομικι εξάρτθςθ του ΟΕΛ από τθν ελεγχόμενθ οικονομικι μονάδα» και «Οικονομικό Συμφζρον του
ΟΕΛ». Αυτό ςθμαίνει ότι οι ΟΕΛ υποκφπτουν ευκολότερα ςτισ πιζςεισ των Διοικιςεων των ελεγχόμενων
οικονομικϊν μονάδων υπό το φόβο μείωςθσ του ειςοδιματόσ τουσ ι ϊςτε να απολαμβάνουν τυχόν ειδικζσ
αποδοχζσ (δϊρα υψθλισ αξίασ, ιδιαίτερθ φιλοξενία κλπ).

2. Σθμαντικό ρόλο ςτθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ ζχει ο παράγοντασ «Ζλεγχοσ του διοριςμοφ και τθσ
αμοιβισ του ΟΕΛ από τθ Διοίκθςθ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ». Αυτό ςυνδζεται άμεςα με τουσ
δφο προθγοφμενουσ παράγοντεσ κακϊσ όταν θ Διοίκθςθ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ
αποφαςίηει για το διοριςμό και τθν αμοιβι του ΟΕΛ, τότε ζμμεςα εξαρτάται από αυτι και μζροσ του
ειςοδιματοσ του ΟΕΛ.



VΙ. Συμπεράςματα

3. Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που ενιςχφει τθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ είναι «Οι κανονιςμοί ςχετικά με
το διοριςμό των ΟΕΛ», με τθν εναλλαγι των ελεγκτικϊν γραφείων κάκε 5 ζτθ να τθν ενιςχφει ςε
μεγαλφτερο βακμό από τθν εναλλαγι των ΟΕΛ κάκε 5 ζτθ. Αυτό πικανόν διότι θ κουλτοφρα, θ
νοοτροπία και οι αρχζσ που υιοκετεί ζνα ελεγκτικό γραφείο, κακϊσ και ο τρόποσ που τισ προωκεί ςτα
ςτελζχθ του διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυμπεριφορά και τθ νοοτροπία του εκάςτοτε ΟΕΛ.

- Εντοφτοισ, ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία των ερωτθκζντων, ο ετιςιοσ επαναδιοριςμόσ των ΟΕΛ τείνει
να επθρεάηει αρνθτικά τθν Ανεξαρτθςία τουσ. Αυτό διότι οι ΟΕΛ γνωρίηοντασ ότι ο διοριςμόσ τουσ
εξαρτάται από τθ Διοίκθςθ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ και ότι επαναδιαπραγματεφεται
κάκε ζτοσ υποκφπτουν ευκολότερα ςτισ πιζςεισ τισ Διοίκθςθσ. Το αντίκετο φαίνεται να ςυμβαίνει με το
διοριςμό των ΟΕΛ για περιςςότερα ζτθ.

4. Σθμαντικό ρόλο ςτθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ ζχει ο παράγοντασ «Πικανοί κίνδυνοι για τον ΟΕΛ εξαιτίασ
τθσ κακισ ποιότθτασ του ελεγκτικοφ του ζργου». Σθμειϊνεται ότι, ενϊ κατατάςςεται ωσ 5οσ

παράγοντασ (από τουσ 10) ωσ προσ το βακμό ςθμαντικότθτασ, παράλλθλα φαίνεται να ενιςχφει τθν
Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ ςε μεγάλο βακμό. Η διαφορά αυτι πικανό να οφείλεται ςτο χαμθλό βακμό
διαφάνειασ που επικρατεί ςτθν Ελλάδα.



VΙ. Συμπεράςματα

5. Η παροχι μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν υπονομεφει τθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ, ενϊ αντίκετα θ μθ παροχι
τζτοιων υπθρεςιϊν τθν ενιςχφει ςε μεγάλο βακμό. Σθμειϊνεται ότι, θ παροχι μθ ελεγκτικϊν
υπθρεςιϊν ςε μικρι ζκταςθ φαίνεται να μθν επιδρά ςτθν Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ, ενϊ θ ζννοια τθσ
«ζκταςθσ» μπορεί να αποδοκεί και ωσ ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν.

6. Ο υψθλόσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ΟΕΛ και των ελεγκτικϊν γραφείων επιδρά αρνθτικά ςτθν
Ανεξαρτθςία τουσ. Αυτό διότι ο ΟΕΛ ςτθν προςπάκεια αφξθςθσ και διατιρθςθσ του πελατολογίου του
αλλά και του ειςοδιματόσ του τείνει να χρθςιμοποιεί ωσ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθν ανάπτυξθ
ευνοϊκϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ αυτοφ και τθσ εκάςτοτε οικονομικισ μονάδασ.

7. Αν και οι χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων κρίνουν ότι θ γνωςτοποίθςθ των
οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ του ΟΕΛ και τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ ενιςχφει αρκετά τθν
Ανεξαρτθςία του ΟΕΛ, κεωροφν ότι δεν είναι αρκετά ςθμαντικι ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ
παράγοντεσ ανεξαρτθςίασ του ΟΕΛ. Αυτό πικανό να οφείλεται και πάλι ςτο χαμθλό βακμό διαφάνειασ
που επικρατεί ςτθ χϊρα.
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8. Τελευταίοι ωσ προσ το βακμό ςθμαντικότθτασ εμφανίηονται οι παράγοντεσ ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ
«Μζγεκοσ ελεγκτικοφ γραφείου» και «Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ
μονάδασ»:

- όςο μεγαλφτερο είναι το ελεγκτικό γραφείο τόςο περιςςότερο τείνει να διαςφαλίηεται/ενιςχφεται θ
Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ,

- όςο ιςχυρότερθ οικονομικι κζςθ, φιμθ, μζγεκοσ κτλ. ζχει θ ελεγχόμενθ οικονομικι μονάδα τόςο
περιςςότερο τείνει να υπονομεφεται θ Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ.

Σε γενικότερα πλαίςια:

 Η παροφςα ζρευνα διαβεβαιϊνει τθ ςθμαςία αλλά και τθν πολυπλοκότθτα τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ,
κακϊσ πρόκειται για μία πολυπαραγοντικι ζννοια.

 Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό με τθν πλειοψθφία των
παρόμοιων ερευνϊν που προθγικθκαν.
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 Η παράκεςθ ορκολογικϊν, εφαρμόςιμων και αποτελεςματικϊν προτάςεων ωσ μζτρα για τθν ενίςχυςθ
τθσ Ανεξαρτθςίασ των ΟΕΛ αποτελεί ζνα πολφπλοκο ηιτθμα ςτο οποίο κα πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν
εκτόσ από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ και τα γενικότερα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του
περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδασ ωσ κοινωνία και ωσ αγορά.

 Δεδομζνου ότι θ Ανεξαρτθςία των ΟΕΛ αποτελεί ζνα επιμζρουσ ςυςτατικό τθσ ποιότθτασ του ελζγχου,
κα πρζπει και αυτι να ακολουκεί τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν ζννοιασ τθσ ποιότθτασ. Ζτςι, κα
πρζπει να υπόκειται ςε ςυνεχι ενίςχυςθ μζςω μιασ διαδικαςίασ ανατροφοδότθςθσ των δεδομζνων ςε
εφλογα χρονικά διαςτιματα, που κα περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι, τον ζλεγχο για τυχόν
αποκλίςεισ και τον επαναςχεδιαςμό με τα νζα δεδομζνα.

Εν κατακλείδι, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι…

“Η ακεραιόηηηα τωρίς γνώζη είναι αδύναμη και άτρηζηη. Η γνώζη τωρίς ακεραιόηηηα είναι επικίνδσνη και 

ηρομακηική.”

Samuel Johnson (1709-1784)
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