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“Η αθεξαηόηεηα ρωξίο γλώζε είλαη αδύλακε θαη άρξεζηε. Η γλώζε ρωξίο αθεξαηόηεηα 
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Πεξίιεςε 

 Γεγνλφο απνηειεί φηη ε αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαζίζηαηαη σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, ζε εζληθφ αιιά 

θαη παγθφζκην επίπεδν, φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εθάζηνηε αγνξψλ. Με 

ζθνπφ, ινηπφλ, ηελ παξνρή αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ην 

ελδηαθεξφκελν θνηλφ ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, ππνθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο ή νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο. Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αμηφπηζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πςειή πνηφηεηά ηνπ, ελψ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

πνηφηεηα απηή απνηειεί ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο έρεη απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο ζε 

κεγάιν βαζκφ, ελψ παξάιιεια κεγάιν είλαη θαη ην πιήζνο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

θπξίσο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζχκθσλα κε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κηαο θαη ε πξαγκαηηθή 

αλεμαξηεζία ηνπο είλαη κε κεηξίζηκε.  

 ηα πιαίζηα απηά, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη, αξρηθά ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαζψο 

θαη θάζε δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή, ελψ ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα επηδξνχλ ζηελ ελ 

ιφγσ αλεμαξηεζία, πξνθαιψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαο 

γηα πεξεηαίξσ κειέηε θαη έξεπλα κε απψηεξν ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηαιιειφηεξσλ, γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κέηξσλ πξνο ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε έγηλε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην 

νπνίν απεπζχλζεθε ζε ηέζζεξηο νκάδεο ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο/πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ/ινγηζηέο, 

επελδπηέο/κέηνρνη/εηαίξνη θαη πηζησηέο/ππεχζπλνη ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηφ απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε. Σν πξψην πεξηείρε δχν εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην επίπεδν αιιά θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Σν 
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δεχηεξν κέξνο πεξηείρε είθνζη ελλέα πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί επηδξνχλ 

ζηελ ελ ιφγσ αλεμαξηεζία, δέθα πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

θάζε παξάγνληα, θαζψο θαη κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ κέζσ ηεο νπνίαο δηλφηαλ ε 

επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαγξάςνπλ ειεχζεξα άιινπο παξάγνληεο πνπ νη ίδηνη 

ζεσξνχλ φηη επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη δελ 

αλαθέξνληαλ παξαπάλσ. Αληίζηνηρα, ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε 

πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αλαθνξηθά κε νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. εκεηψλεηαη φηη, ζπλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ εθαηφλ είθνζη 

εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ε έξεπλα δηήξθεζε ζρεδφλ ελάκηζε κήλα. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηελ Διιάδα νξηνζεηείηαη ζε κέηξηα επίπεδα, ελψ ε παξάιιεια 

θαίλεηαη λα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Δπηπιένλ, πξνέθπςε φηη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο θξίζεθε σο άλσ ηνπ κεηξίνπ γηα φινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ, αλ θαη φπσο θάλεθε απηνί πνπ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ είλαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ν έιεγρνο ηνπ δηνξηζκνχ 

θαη ηεο ακνηβήο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ε κε παξνρή 

κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, σο επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηφζν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.      
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Η. Θεσξεηηθφ κέξνο 



 

1 

 

1. Δηζαγσγή 

 

Ζ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηειεί κείδνλ ζέκα ηεο 

ειεγθηηθήο επηζηήκεο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζεζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ή νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Απηφ δηφηη ρσξίο απηή 

ην ειεγθηηθφ έξγν έρεη πνιχ κηθξή αμία, κε απνηέιεζκα λα κελ εθπιεξψλεη ηνλ 

βαζηθφ ηνπ ζθνπφ, θαη θαηά επέθηαζε ην ιφγν χπαξμήο ηφζν ηνπ ίδηνπ, φζν θαη ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη επίζεο ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.  

Δμαηηίαο, ινηπφλ, ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ην δήηεκα απηφ έρεη κειεηεζεί εθηελψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε 

αθνξκή ηα δηάθνξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ απνθαιχθζεθαλ παγθνζκίσο αλά 

θαηξνχο. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ κειεηψλ απηψλ ζπκπίπηεη ζην γεγνλφο φηη νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο φρη κφλν ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, αιιά ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, δειαδή λα είλαη αλεμάξηεηνη θαη ζηελ εκθάληζε.  

Αδηακθηζβήηεηα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα πξφβιεκα αληίιεςεο είλαη 

πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, κηαο θαη φηαλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ ζεσξνχλ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηφηε παχεη θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο σο πξνο 

ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζηζηψληαο απηέο ρακεινχ 

θχξνπο, ρξεζηκφηεηαο θαη αμίαο.  

θνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη αξρηθά ε πιήξεο θαηαλφεζε απφ 

κέξνπο ηνπ αλαγλψζηε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο, σο έλα πνηνηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απαηηείηαη λα δηαθαηέρεη ζηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο απνηειεί αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο. 
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Έπεηηα, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, θαη εηδηθφηεξα, ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεψλ 

ηνπο γηα ην επίπεδν θαη ηε ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζή ηεο, δίλνληαο ηειηθά ην εξέζηζκα γηα 

πεξεηαίξσ έξεπλα κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.    

 

  

   

2. Δπηζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

2.1. Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο ειεγθηηθήο 

 

χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε θάζε επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, θαζψο 

αιιειεπηδξά θαη αιιεινεπεξεάδεηαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζπλάκα απνηειεί θαη ην πεξηβάιινλ ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πθίζηαληαη νκάδεο αλζξψπσλ νη 

νπνίνη είλαη άκεζα ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαινχληαη λα ιάβνπλ ζνβαξέο απνθάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή, θαη νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ νξζέο θαη 

βάζηκεο.  

Οη νκάδεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είζηζηαη λα αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απηήο, θαζψο κέζσ απηψλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ εχινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηελ επίδνζή ηεο ζε βξαρπρξφλην αιιά θαη καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαινχληαη θαη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Έηζη ινηπφλ, νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο 

επηρείξεζεο, ζηνλ δηεπζπληή θαη ζηα αλψηαηα ζηειέρε απηήο, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο, ελψ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο 

αλαθέξνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο, ζηνπο 

δαλεηζηέο θαη πηζησηέο απηήο, ζηνπο πειάηεο ηεο θαη ηέινο ζηνπο δηάθνξνπο 
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θπβεξλεηηθνχο-ξπζκηζηηθνχο θνξείο, νη θαινχληαη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ιάβνπλ 

αληίζηνηρεο κε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε.   

 Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, γελλάηαη ε αλάγθε λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

θαλφλεο ή κε άιια ιφγηα εάλ είλαη ή φρη αθξηβείο, πιήξεηο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο. 

Απηή ε αλάγθε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Διεγθηηθήο, 

θχξηνο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη, ε αλάγθε ηνπ έξγνπ ηεο Διεγθηηθήο γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή 

ηε ζχγρξνλε επνρή εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην πνιπζχλζεην θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ζην δηαξθψο απμαλφκελν ζεκηηφ θαη αζέκηην 

αληαγσληζκφ, ζηελ αλάπηπμε ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη 

ζηελ έθξεμε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο, θαη απηφ δηφηη 

πεξηπιέθνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο Διεγθηηθήο απνθηά κεγάιε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα 

ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο Διεγθηηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθνπνχ, ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο. ηε ζπλέρεηα δίδεηαη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο Διεγθηηθήο, ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ 

βαζηθφηεξσλ δηαθξίζεσλ θαη θαηεγνξηψλ απηήο. 

 

2.1.1.  Η  έλλνηα θαη ν ζθνπόο ηεο ειεγθηηθήο 

Ζ Διεγθηηθή απνηειεί θιάδν ηεο Λνγηζηηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Δηπκνινγηθά ν φξνο «Διεγθηηθή» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα 

«ειέγρσ» πνπ ζεκαίλεη εξεπλψ θάηη γηα λα βεβαησζψ γηα ηελ αιήζεηα, ηελ νξζφηεηά 

ηνπ θαη ηελ αμία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002), ε ειεγθηηθή είλαη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο θαη ηερληθή πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη 

θαλφλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ  ειέγρσλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πξφιεςε ιαζψλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηηθήο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηπξφζζεηα, έιεγρνο είλαη ε έξεπλα γηα ηελ 

αιήζεηα, ηελ νξζφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα, ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ αμία ησλ  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο.  

 Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο 

Διεγθηηθήο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη νπνίνη ζηελ 

νπζία έρνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθιίλνπλ φζν αθνξά ζηα θχξηα 

ζεκεία ηνπ φξνπ. 

Ο Meigs (1984), ν νπνίνο ζεσξείηαη γηα πνιινχο εξεπλεηέο σο ν παηέξαο ηεο 

Διεγθηηθήο επηζηήκεο, φξηζε ηελ Διεγθηηθή σο ηνλ ηδηαίηεξν επαγγεικαηηθφ θιάδν 

ησλ  Γηνηθεηηθψλ-Οηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο 

θαλφλεο, φξνπο θαη  πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή 

κνλάδα, κε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Δπηπιένλ, ε Ακεξηθάληθε Έλσζε Λνγηζηηθήο (American Accounting 

Association, 1973) νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο «κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

αληηθεηκεληθήο ζπγθέληξσζεο  θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ αθνξνχλ 

ζε πηζηνπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε 

ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο κεηαμχ  απηψλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο».  

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2003), ε Διεγθηηθή αζρνιείηαη  κε ηε 

δηαηχπσζε  αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Οη 

έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη 

ησλ δηαβεβαηψζεσλ ησλ ηξίησλ, νη νπνίνη αθνξνχλ θαηά θαλφλα νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα. Με άιια ιφγηα απνηειεί ην ζχλνιν νξηζκέλσλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη 

ελεξγεηψλ κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθν-δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κε 

ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε (Σζαθιάγθαλνο, 2005). 

ηε ζπλέρεηα, έλαο πην ιεπηνκεξήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο Διεγθηηθήο 

αλαθέξεηαη ζε απηή σο ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ απφ έλαλ αλεμάξηεην θαη 

ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία ηεθκήξηα αθνξνχλ κεηξήζηκεο 
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πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. (Καδαληδήο, 2006) 

Σέινο, ζχκθσλα κε κία άιιε πξνζέγγηζε ε Διεγθηηθή νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε νξζή ή κε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (εμσηεξηθφο 

έιεγρνο) ή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηνηθεηηθή 

πνιηηηθή (εζσηεξηθφο έιεγρνο). (Κάληδνο θαη Υνλδξάθε, 2006)  

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νξηζκψλ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

Διεγθηηθήο βαζηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, νη νπνίνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη απηνί πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ (Boyton and Johnson, 2006; Panteldis, 2009).       

Αξρηθά, ε Διεγθηηθή αλαθέξεηαη σο κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, πξάγκα πνπ 

ππνδειψλεη κηα ινγηθή, θαιά δνκεκέλε θαη νξγαλσκέλε ζεηξά βεκάησλ θαη 

δηεξγαζηψλ. Άιιν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, πνπ ζεκαίλεη ηελ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζπλεηή θαη αθξηβνδίθαηε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρσξίο θακία πξνθαηάιεςε ππέξ ή θαηά ηνπ ειεγρφκελνπ 

νξγαληζκνχ.    

Δπηπξφζζεηα, νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη γεγνλφηα 

αλαθέξνληαη ζηηο πνζνηηθέο ή θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα 

αληιεζνχλ κέζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ νπζία 

αληαλαθινχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, ελψ παξάιιεια είλαη ηα ζηνηρεία 

πνπ θαζηζηνχλ ηνλ έιεγρν αλαγθαίν. ηε ζπλέρεηα, ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ή 

αληηζηνηρίαο ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα αλαθέξεηαη ζην 

θαηά πφζν νη ηζρπξηζκνί ζρεηίδνληαη θαη ηθαλνπνηνχλ ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.        

Αθφκα, ε αλαθνξά ζε έλα ηθαλφ θαη αλεμάξηεην πξφζσπν ππνδειψλεη φηη ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ελψ ηαπηφρξνλα λα αθνινπζεί ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο παξακέλνληαο αλεπεξέαζηνο θαη αλεμάξηεηνο. Σν πξφζσπν απηφ, φπσο 

αλαθέξεηαη, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα, δειαδή λα θνηλνπνηεί ηα 

επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε εγγξάθσο κέζσ ηεο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο 
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ειέγρνπ εθθξάδνληαο ζε απηή ηελ ηειηθή ηνπ γλψκε. εκεηψλεηαη φηη ε 

γλσζηνπνίεζε απηή εληζρχεη θαη ελδπλακψλεη ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία πξνο ηνλ 

ειεγρφκελν νξγαληζκφ.   

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Διεγθηηθή αλαθέξεηαη ζε ηξία 

βαζηθά ζέκαηα: ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηεο μέλεο πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηξίηνπο, ε 

νπνία απεηθνλίδεηαη θαηά θαλφλα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο, ε 

Λνγηζηηθή θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ε Διεγθηηθή ηηο ειέγρεη.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ απνηειεί ν ειεγθηήο, δειαδή ην 

πξφζσπν πνπ θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ηειηθά δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. 

εκεηψλεηαη φηη, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα θαηέρεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξνζφληα αληίζηνηρα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηα ειεγθηηθά ηνπ θαζήθνληα.   

 Σέινο, νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί νξζφ 

ειεγθηηθφ έξγν επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ. ηε ζχγρξνλε Διεγθηηθή απηέο νη κέζνδνη 

θαη ηερληθέο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο βαζηθέο επηζηήκεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ φπσο ηελ Οηθνλνκηθή, ηε Λνγηζηηθή, ηε ηαηηζηηθή, ηε Ννκηθή θαη ηελ 

Πιεξνθνξηθή.  

 Έρνληαο ινηπφλ αλαιχζεη εθηελψο ηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εθάζηνηε νξγαληζκψλ, νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξζεθε 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνηθίιεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ θπξίσο απνθάζεσλ, κέζσ ηεο δηαπίζησζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

Καηά επέθηαζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη φιεο νη 

πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

ησλ κεξψλ απηψλ.    

 ηα πιαίζηα απηά, ζηφρνο ηεο Διεγθηηθήο είλαη ε πξφιεςε, απνθάιπςε ή 

θαηαζηνιή ησλ αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
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αηαζζαιηψλ θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ησλ αλάινγσλ δνθηκαζηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο  θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηλ 

θείκελσλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013)      

 Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Σζαθιάγθαλν (2005) νη ζθνπνί ηεο 

Διεγθηηθήο αλαθέξνληαη ζηελ: 

 Γηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ 

θαη απαηψλ.  

 Πξφιεςε θαη εληνπηζκφ εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ. 

 Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφ ηεο αθξίβεηαο ηεο πηζηφηεηαο ησλ 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο ησλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη 

θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε.     

 

2.1.2. Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο ειεγθηηθήο 

Δμ’ νξηζκνχ ε αλαγθαηφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο Διεγθηηθήο, θαζψο θαη ε 

ζπλερήο εμέιημε απηήο, απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα εμαηηίαο ηνπ 

ζεκεξηλνχ επκεηάβιεηνπ θαη δπλακηθά εμειηζζφκελνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πξσηίζησο ε αλάγθε απηή πεγάδεη απφ ηξείο παξάγνληεο: ηελ αλάγθε 

γηα έγθαηξν εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ, ηελ 

αδηακθηζβήηεηε χπαξμε αηειεηψλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηελ αλάγθε γηα 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο (Καδαληδήο, 2006).  

 Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ απνηειεί 

ζηελ νπζία ηε βάζε ηεο Διεγθηηθήο θαη ηνλ θπξηφηεξν ζθνπφ ηεο. Σα ινγηζηηθά απηά 

ζθάικαηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έγηλαλ εζειεκέλα ή φρη, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο αιινησκέλεο 

θαη αλαθξηβνχο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ παξαπιεξνθφξεζε 

θαη πηζαλφλ ηελ εμαπάηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ  γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

πξνζψπσλ. 

 Όζν αθνξά ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο είλαη θαηά ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αλαπφθεπθηεο θαζψο ηα ιάζε, ε αλεηιηθξίλεηα θαη ε θαηαδνιίεπζε είλαη 
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έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ (Γξεγνξάθνο, 1989). Έηζη, ε Διεγθηηθή, κέζσ 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ σο αηηία ηελ αλζξψπηλε θχζε γεληθφηεξα. 

Δπηπιένλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ είλαη 

απαξαίηεην νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αμηνπηζηία, 

εγθπξφηεηα θαη αθξίβεηα, θαζψο θαη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο 

ζθνπηκφηεηα. Μηα ιχζε γηα ηε δηαζθάιηζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ λα δηελεξγεί μερσξηζηά έιεγρν σο πξνο 

ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

Παξ’ φια απηά, ε δνθηκφηεξε ίζσο ιχζε είλαη ε θαζηέξσζε κηαο κνξθήο εμέιεγμεο, 

επηζθφπεζεο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα 

εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξφζσπν πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμαξηεζία ζηελ 

έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ θαη επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα.     

ε απηφ ην ζεκείν, εχινγα κπνξεί λα γελλεζεί ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν θίλδπλνο ηεο αλαμηφπηζηεο 

πιεξνθφξεζεο. χκθσλα κε ηνπο Arens θαη Loebbecke (1994) βαζηθφ παξάγνληα 

απνηειεί ε κεγάιε απφζηαζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη 

ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία παξέρεηαη ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, κε απνηέιεζκα γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ λα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηξίηνη, 

αλαιακβάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ θίλδπλν παξαπνίεζεο. Καηά επέθηαζε, έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο είλαη ε πξφζεζε θαη ηα θίλεηξα απηνχ πνπ παξέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκθέξνληα απηνχ πνπ 

θαιείηαη λα ιάβεη κηα απφθαζε θαη απηνχ πνπ παξέρεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε είλαη 

αληηθξνπφκελα είλαη πνιχ πηζαλφ ν ηειεπηαίνο λα παξαπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

ππέξ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πθίζηαηαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζψο θαη αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο. Απηφ απφ ηε κία 

ζεκαίλεη φηη ελέρεη ν θίλδπλνο παξαπνίεζεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, θαη 

απφ ηελ άιιε φηη νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο γίλνληαη κεγαιχηεξεο αθνχ απμάλεηαη ε 

δπζθνιία ζηελ θαηαρψξεζε θαη απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή, 

πθίζηαηαη χςηζηε αλάγθε γηα εθαξκνγή ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο κηαο θαη ην έξγν 

απηήο απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη βαξχηεηα θαζψο ζπκβάιεη κε 
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θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηε δεκηνπξγία “πίζηεο” γηα ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 

ζηε πξνζηαζία ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ, ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, ησλ 

πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη γεληθφηεξα ην θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηελ 

θαηαρξεζηηθή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, ε ζεκαζία ηεο 

θαζίζηαηαη αθφκα κεγαιχηεξε απνθιεηζηηθά γηα ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο εάλ 

ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο ε Διεγθηηθή απνβιέπεη φρη κφλν ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή 

παξαβάζεσλ αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ αδπλακηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε θαη ηελ νξζνινγηθνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έηζη, θαζίζηαηαη 

γεληθά απνδεθηφ φηη ε Διεγθηηθή απνθηά έδαθνο απνδνρήο θαη εθαξκνγήο ζε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, θνξέα θαη νξγαληζκφ.   

 

2.1.3. Οη δηαθξίζεηο ηεο ειεγθηηθήο θαη νη θαηεγνξίεο ειέγρνπ 

Μέζα απφ κηα εθηελή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ε επηζηήκε 

ηεο Διεγθηηθήο δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζε ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο: ηελ Δζσηεξηθή 

Διεγθηηθή, ηελ Δμσηεξηθή ή Αλεμάξηεηε Διεγθηηθή θαη ηελ Κξαηηθή Διεγθηηθή. 

  Ζ Δζσηεξηθή Διεγθηηθή αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη 

νπνίνη είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Με άιια ιφγηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα 

ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη αθελφο μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αιιά αθεηέξνπ είλαη εληεηαικέλε απφ ηε 

Γηνίθεζε ηεο κνλάδαο απηήο. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο κία αλεμάξηεηε δηαδηθαζία πνπ 

ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη, αμηνινγήζεη θαη πηζαλφλ λα 

αλαζεσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηνχ παξέρνληαο έηζη κηα ζεκαληηθή ππεξεζία ζε φια 

ηα επίπεδα δηαρείξηζεο (Taylor and Glezen, 1991). Έηζη ινηπφλ, θχξηνο ζηφρνο ηεο 

Δζσηεξηθήο Διεγθηηθήο απνηειεί ε ζπλδξνκή ζε φια ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο θάζε 

βαζκίδαο πξνζθνκίδνληάο ηνπο αλαιχζεηο, εθηηκήζεηο, ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

ηειηθά πξνηάζεηο ψζηε απηά λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο (Chun, 

1997). ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βειηηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Karagiorgos et al., 2006). 
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 ηε ζπλέρεηα, ε Δμσηεξηθή ή Αλεμάξηεηε Διεγθηηθή αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν 

πνπ δηελεξγείηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα, ηνπο νλνκαδφκελνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο ηνπ λφκνπ 2190/1920, ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα θαη δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο αληηθείκελν ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη άιια επηκέξνπο νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κχξηνη ζηφρνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηεο Διεγθηηθήο απνηεινχλ απφ ηε κία ε βάζηκε 

ζηήξημε ηεο γλψκεο πνπ πξφθεηηαη λα δηακνξθσζεί ζρεηηθά κε ηελ νξζή ή κε 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο κέζα απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ απηή παξνπζηάδεη, θαη απφ ηελ άιιε ε ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σέινο, ε Κξαηηθή Διεγθηηθή αλαθέξεηαη ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν πνπ 

δηελεξγείηαη απφ θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο. Οη ζεκαληηθφηεξνη έιεγρνη απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ εθνξία θαη 

αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ή επαιήζεπζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ππνθείκελσλ ζε θνξνινγία θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν έιεγρνο απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά ζέκαηα θαη ν έιεγρνο 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην θξάηνο
1
 (Καληδφο θαη Υνλδξάθε, 2006). Δπηπξφζζεηα, ζε απηή ηε 

θαηεγνξία ειέγρσλ εληάζζνληαη θαη ηα φξγαλα φπσο ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο, κε ηηο ππεξεζίεο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο-

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ειέγρνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Καδαληδήο, 2006).  

 Αλαιπηηθφηεξα, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Hayesetal, 1999; 

                                                        
1Καηά ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αλήθνπλ θπξίσο ν 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο απηφ, ν έιεγρνο 

ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ην Γεκφζην ή πξφζσπν 

πνπ εμνκνηψλεηαη κε απηφ, ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε γλσκνδφηεζε γηα ηα λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο, ε ζχληαμε θαη ε 

ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε Βνπιή γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, ε εθδίθαζε 

δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηέινο ε εθδίθαζε 

ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. 
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Πξσηνςάιηεο θαη αξαθνζηίδεο, 2003; Παπαζηάζεο, 2003; Messier, 2003; Κάληδνο 

θαη Υνλδξάθε, 2006; Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013): 

 Αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην εχξνο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο (πνπ 

επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε κηαο δνζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ π.ρ. 

εηήζηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο) θαη ζε εηδηθνχο (πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ηνκείο ή δηαδηθαζίεο π.ρ. 

έιεγρνο ηακείνπ, απνζεκάησλ θ.ιπ.). 

 Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε πξνιεπηηθνύο (πνπ 

δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ιαζψλ θαηά ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ) θαη θαηαζηαιηηθνύο (πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ εχξεζε θαη θαηαζηνιή ζθαικάησλ, παξαιείςεσλ θαη αλσκαιηψλ). 

 Αλάινγα κε ηελ πεξηνδηθφηεηα θαη ηε δηάξθεηά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε 

κόληκνπο ή δηαξθείο (πνπ δηελεξγνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο), ζε ηαθηηθνύο ή πεξηνδηθνύο (πνπ δελ είλαη ζπλερείο αιιά δηελεξγνχληαη 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) θαη ζε έθηαθηνπο ή πεξηπησζηαθνύο (πνπ 

δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ζε ηπραία ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα 

εηδηθνχο ιφγνπο π.ρ. ππφλνηεο γηα θαηάρξεζε). 

 Αλάινγα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηνπο επηβάιεη δηαθξίλνληαη ζε 

ππνρξεσηηθνύο (πνπ επηβάιινληαη απφ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, δηθαζηηθέο ή άιιεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο) θαη πξναηξεηηθνύο (πνπ επηβάιινληαη απφ ηε δηνίθεζε ή ηνπο 

κεηφρνπο γηα δηθή ηνπο ρξήζε). 

 Αλάινγα κε ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ 

ειεγρφκελν δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνύο (πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη εηδηθφηεξα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο), ζε 

εμσηεξηθνύο (πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαηφπηλ πξφζθιεζήο 

ηνπο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο) θαη ζε κηθηνύο (πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη απφ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη δηελεξγνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο). 

 Αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ 

δηαθξίλνληαη ζε θάζεηνπο (πνπ ν ειεγθηήο επηβεβαηψλεη ηα ζρεηηθά κεγέζε πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αθνινπζψληαο κηα αληίζηξνθε πνξεία απφ απηή 

πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εκθάληζε ησλ κεγεζψλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο
2
) θαη νξηδόληηνπο (πνπ ν ειεγθηήο επηιέγνληαο έλα δείγκα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ ή πξάμεσλ μεθηλάεη απφ ηνλ θάθειν ησλ 

πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ θαη θαηαιήγεη ζηα ζρεηηθά κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ
3
). 

 Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν δίλεηαη έκθαζε δηαθξίλνληαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύο (πνπ δηαπηζηψλεη ηελ νξζή ή κε παξνπζίαζε, αθξίβεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ), ζε 

ιεηηνπξγηθνύο (πνπ αμηνινγεί θαηά πφζν κηα ιεηηνπξγία ή δηαδηθαζία εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δενληνινγηθά ή επηζηεκνληθά θαη ηηο αξρέο ηνπ 

θιάδνπ), ζε δηνηθεηηθνύο ή ειέγρνπο απνδνηηθόηεηαο (πνπ αμηνινγνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

απηψλ), ζε ειέγρνπο ζπκκόξθσζεο (πνπ δηαπηζηψλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

πξνζπκθσλεκέλνπο φξνπο θαη θαλφλεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο), ζε ειέγρνπο 

νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο θαη απάηεο (πνπ ζθνπφο είλαη ν εληνπηζκφο ή ε απνηξνπή 

κηαο επξείαο πνηθηιίαο δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο), ζε ειέγρνπο 

παξαγσγήο (πνπ δηαπηζηψλνπλ ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην εχξνο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο),  θαη ζε ειέγρνπο εηδηθώλ ζεκάησλ (δειαδή θάζε 

έιεγρνο πνπ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ηνλ νπνίν ν 

ειεγθηήο δχλαηαη λα δηεθπεξαηψζεη).    

 

2.2. Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Όπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζθνπνχο ηεο Διεγθηηθήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ  

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Δηδηθφηεξα, απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ εμππεξεηεί ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξεηαη σο εμσηεξηθφο έιεγρνο. Έηζη, ν θχξηνο θαη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έθθξαζε γλψκεο ελφο αλεμάξηεηνπ πξνο ηελ 

                                                        
2Καηά ηε δηαδηθαζία θάζεηνπ ειέγρνπ εξεπλψληαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, ν Ηζνινγηζκφο, ε Γεληθή Δθκεηάιιεπζε, ην Οξηζηηθφ Ηζνδχγην Γεληθνχ 

Καζνιηθνχ, ηα Ηζνδχγηα κελψλ, ηα Ηζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ, ην Γεληθφ Καζνιηθφ, ην Γεληθφ 

πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην, ηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά, ηα Αλαιπηηθά Ζκεξνιφγηα θαη ηέινο ηα 

Παξαζηαηηθά.   
3Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ νξηδφληηνπ ειέγρνπ εξεπλψληαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

ηα Παξαζηαηηθά, ηα Αλαιπηηθά Ζκεξνιφγηα, ηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά, ην Γεληθφ πγθεληξσηηθφ 

Ζκεξνιφγην, ην Γεληθφ Καζνιηθφ, ηα Ηζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ, ηα Ηζνδχγηα κελψλ, ην 

Οξηζηηθφ Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ, ε Γεληθή εθκεηάιιεπζε, ν Ηζνινγηζκφο θαη ηέινο ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο. 
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ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα αηφκνπ γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηήο 

εκθαλίδνπλ ή φρη κηα αθξηβνδίθαηε εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο ηεο θαηάζηαζεο θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ , θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηεο 

θαηά ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ίδηα εκεξνκελία, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ ιεηηνπξγεί ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

(ΟΛ,1989).  

Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 200 θαη φπσο 

θαζνξίζηεθε απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ IFAC, ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηνλ ειεγθηή ζρεηηθά κε ην εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρνπλ ζπληαρζεί απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν ινγηζηηθφ πιαίζην (Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ή θάπνην 

άιιν έγθπξν πιαίζην ινγηζηηθψλ αξρψλ εηδηθφ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 

(Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ελ ιφγσ φξνο ζηε δηεζλή θπξίσο βηβιηνγξαθία 

ζπλαληάηαη θαη σο αλεμάξηεηνο έιεγρνο (independent audit), δηφηη δηελεξγείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν άηνκν πιήξσο αλεμάξηεην κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο (financial audit), δηφηη έρεη σο αληηθείκελν ειέγρνπ 

απνθιεηζηηθά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο.  

 

2.2.1. Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα 

κέξε εθηφο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλα άηνκα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απηή 

απαζρνιεί, θαη ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ νξίζεη ηα κέξε πνπ επσθεινχληαη απφ απηφλ (Porter et al., 2003).χκθσλα 

πάιη κε ηνλ Παππά (1999), εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

δηελεξγεί έλαο αλεμάξηεηνο, ηθαλφο θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνο ειεγθηήο, κε 

ηελ νπνία πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη θαη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά εθείλα ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη ηε θξίζε ηνπ θαη λα 

ζεκειηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σα άηνκα ηα νπνία δηελεξγνχλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν αλαθέξνληαη ζην 
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ζεζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο 

(ΟΔΛ), γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλάιπζε ζην επφκελν θεθάιαην. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ειέγρνληαη θαηά ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν είλαη 

ε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, ε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, ε 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη νη 

εκεηψζεηο γηα φζεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαη ν 

Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, ν Πίλαθαο Γηάζεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ θαη ην Πξνζάξηεκα γηα φζεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

ε θάζε πεξίπησζε, έιεγρνο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ δηελεξγείηαη βάζεη  

ζπζηεκαηηθψλ θαη κεζνδηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο βέβαηα κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο, ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο, ηε ινγηζηηθή 

νξγάλσζε, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ 

ειεγθηή. Οη ειεγθηηθέο απηέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη απφ ηα Πξφηππα Διέγρνπ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ε ζχληαμε ηεο νπνίαο απνηειεί ην ηειηθφ 

ζηάδην ηνπ ειέγρνπ, θαη ζε απηή αλαθέξεηαη ε γλψκε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.     

 Δπηπιένλ, φζν αθνξά ζηηο βαζηθέο γεληθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απηέο αλαθέξνληαη σο αθνινχζσο (IFAC, 1995): 

 Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θξίλεη θάζε θνξά πνηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ειέγρνπ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 

 Ο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Διέγρνπ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα παξέρεη 

εχινγε δηαζθάιηζε αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ πθίζηαληαη νξηζκέλνη εγγελείο πεξηνξηζκνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα αληρλεχζεη πηζαλέο αλαθξίβεηεο ή απάηεο. 

 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηε Γηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηηο επζχλεο ηεο.  

ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζπλήζσο 

αξθεηά πςειφ γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, θαη απηφ δηφηη εθηφο απφ ηηο ακνηβέο 
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ησλ ειεγθηψλ, ε ηειεπηαία επηβαξχλεηαη θαη κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηνλ ειεγθηή. Παξ’ φια απηά, ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη 

απφ απηφλ αληηζηαζκίδνπλ ζην έπαθξν ην πςειφ απηφ θφζηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο θαζψο αμηνινγείηαη απφ έλαλ αλεμάξηεην 

εμσηεξηθφ ειεγθηή, βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ειέγρνπ 

θαζψο επίζεο αμηνινγείηαη απφ έλαλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή, πεξηνξίδεηαη ν 

ρξφλνο θαη ε έθηαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο ν εθνξηαθφο-ειεγθηήο γλσξίδεη 

φηη ε επηρείξεζε έρεη ήδε ειεγρζεί απφ έλαλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ ειεγθηή θαη ηέινο 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απνθηνχλ λνκηκφηεηα θαη απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα 

θαη ε πιεξφηεηά ηνπο θαζψο ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε άληιεζε θεθαιαίσλ κηαο θαη ν επελδπηηθφο 

θίλδπλνο κεηψλεηαη. Έηζη, ηα νθέιε απηά ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο 

νηθνλνκηθά νθέιε θαζψο βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ηηο δηθιίδεο αζθάιεηαο ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

βειηηψλεηαη ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή αμηνπηζηίαο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαxο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαη απηφ δηφηη νη ίδηνη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνλ ζεσξνχλ σο κία εγγχεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη κέζα απφ απηέο (European Commission, 1998).Δμάιινπ, φπσο έρεη ήδε 

πξναλαθεξζεί, ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πξνζηαηεχζεη ην 

θνηλφ ζπκθέξνλ (Baker et al., 2014), δεδνκέλεο ηφζν ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 

αλαγθψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ-ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν 

θαη ηεο χπαξμεο πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ θαη δηαχισλ αμηνπηζηίαο (Fraserand 

Pong, 2009). Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν, θαζψο απφ ηε κία  ζπκβάιεη θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, θαζψο θαη ηελ πηζαλή αλάπηπμε 

απηψλ σο ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ, θαη απφ ηελ άιιε δηαζθαιίδεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 
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 Έηζη ινηπφλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεγάδεη νπζηαζηηθά απφ ηελ αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ πθίζηαηαη
4
. Ζ 

αζπκκεηξία απηή είλαη γλσζηή θαη ζηα δχν κέξε, ηφζν ζε απηφλ πνπ παξέρεη ηελ 

πιεξνθνξία, φζν θαη ζηνλ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη ζηγά ζηγά έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα 

θίλεηξα θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο δηαθέξνπλ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο είλαη ε εκθάληζε δχν επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ
5
 

θαη ηεο δπζκελνχο επηινγήο
6
, ηα νπνία κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην. Όπσο πξνθχπηεη, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο έξρεηαη λα δψζεη  

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζεσξία ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο, θαζψο θαη λα ηα ακβιχλσ ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε ζεσξία ηεο 

αληηπξνζψπεπζεο θαη λα πθίζηαληαη ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

αλεμαξηεζίαο απηή ηε θνξά ζρεηηθά κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, εάλ ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη δελ είλαη πνηνηηθφο. Καηά επέθηαζε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θξίλεηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη ην ξφιν απηνχ. 

 

2.2.2. Η έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

ε γεληθά πιαίζηα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη επηδερζεί πνηθίινπο νξηζκνχο, 

θαη απηφ δηφηη απφ ηελ κία πξφθεηηαη γηα κία ππνθεηκεληθή έλλνηα θαη απφ ηελ άιιε 

πθίζηαηαη κηα ζσξεία παξαγφλησλ θαη παξακέηξσλ πνπ ηε δηακνξθψλνπλ, γεγνλφο 

πνπ ηελ θαζηζηά πνιπζχλζεηε. Έηζη, θαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ έρεη νξηζηεί θαη εξκελεπζεί θαηά θαηξνχο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο, έρνπλ γίλεη 

αξθεηέο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ λα δνζεί κηα απνδεθηή εξκελεία ηνπ φξνπ, ρσξίο 

                                                        
4Αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε πθίζηαηαη φηαλ έλα κέξνο, ηππηθά απηφο πνπ παξέρεη ηελ 

πιεξνθνξία, γλσξίδεη πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο 

απηήο ζε ζρέζε κε ηνλ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο. 
5Ο εζηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην έλα κέξνο ελεξγεί ιηγφηεξν ζπλεηά 

απφ φηη ζα έπξεπε ιφγσ αλψηεξεο πιεξνθφξεζεο ή ιφγσ ηνπ φηη γλσξίδεη φηη νη ελέξγεηέο ηνπ δελ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ απφ ην άιιν κέξνο, αλαθέξεηαη δειαδή ζηνλ παξέρνλ ηελ πιεξνθνξία. 
6Ζ δπζκελήο επηινγή αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην έλα κέξνο, ν απνδέθηεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ 

παξέρνληαη, κε ζπλέπεηα λα ζπλαιιάζζεηαη ζπλήζσο κε ηα κέξε πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κε 

πνηνηηθέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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βέβαηα λα έρνπλ θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα αθνχ δελ θαηέζηεζαλ δπλαηφ λα 

πξνζπεξαζηνχλ νη νπνηεζδήπνηε δηαθσλίεο. 

 χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο DeAngelo (1981), 

Palmrose (1988) θαη Hussainey (2009), ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη 

σο ε ζπλδπαζκέλε πηζαλφηεηα θαηαξρήλ ηνπ εληνπηζκνχ θαη θαηφπηλ ηεο αλαθνξάο 

νπζηαζηηθψλ ιαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

πηζαλφηεηα απηή εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρεη ν 

εθάζηνηε ειεγθηήο, φζν θαη απφ ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα 

λα εθθέξεη νπνηαδήπνηε γλψκε ρσξίο λα ππνθχπηεη ζε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη ζε 

πηζαλέο αζθνχκελεο πηέζεηο απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε (Jubb, 2000).    

 Αληίζηνηρα, θαηά ηνπο Titmanθαη Trueman (1986), ε πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη σο ην επίπεδν αθξίβεηαο πνπ ν ειεγθηήο ζέιεη λα 

κεηαθέξεη ζηνπο επελδπηέο κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθηηκήζνπλ ηελ αγνξαία αμία ηεο 

επηρείξεζεο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Απηή ε ζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηνπ 

Wallace (1980), ν νπνίνο αλέθεξε φηη ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα κεηψζεη ηε κεξνιεςία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο φξηζε ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλνπλ αιιά δελ είλαη άκεζα δηαθξηηά ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξεία (Watkins et al., 2004).  

ηε ζπλέρεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ δελ 

εμαληιείηαη κφλν ζηελ ηήξεζε ή κε ησλ γεληθά απνδεθηψλ θαλφλσλ ινγηζηηθήο, αιιά 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζην ζθεπηηθηζκφ θαη ζηελ 

ακεξνιεςία ηνπ ειεγθηή. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ρακειή πνηφηεηα ειεγθηηθνχ έξγνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο δηζηάδεη λα έξζεη λα ζχγθξνπζε κε ηνπο δηνηθνχληεο ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο παξαβιέπνληαο ηα φπνηα ιάζε ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε 

κεξηά, πςειή πνηφηεηα ειεγθηηθνχ έξγνπ ζεκαίλεη φηη ν ειεγθηήο δηαθαηέρεηαη απφ 

πςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη έρεη ηελ δηάζεζε λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο αθξαίεο 

επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

(Myers et al., 2003) 
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Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επεξεάδνπλ, δειαδή 

κε άιια ιφγηα νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Duff (2004), ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ, κηαο θαη ε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ κεξηάο ηνπ 

ειεγθηή απνηειεί έλα είδνο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα, θαζψο θαη κε ηελ ηερληθή πνηφηεηα πνπ αθνξά ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη ίδηεο 

γηα θάζε είδνπο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη είηε απφ έλαλ νξγαληζκφ, κηα επηρείξεζε, 

έλα θνξέα ή αθφκα θαη απφ έλαλ επαγγεικαηία, θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ θαζψο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δλδεηθηηθά νη 

δηαζηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπηζηία, ηελ αληαπφθξηζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ 

εμαηνκίθεπζε θαη ηελ απηφηεηα
7
 (Berry et al., 1990). 

Αληίζεηα, νη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη. Απηά ινηπφλ αλαθέξνληαη ζηε θήκε ηνπ 

ειεγθηή, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα εληνπίδεη κε αθξίβεηα ηα 

νπζηψδε ιάζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

εκπεηξία, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα θαη ηέινο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα (Duff, 2004). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή νη ειεγθηέο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

θήκε θαη θαηά επέθηαζε κέγεζνο ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ άιισλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ πνπ θαηέρνπλ αθφκα θαη αλ θαηέρνπλ ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο (DeAngelo, 1981; 

Francis and Wilson, 1988). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθαιπθζεί θάπνην νπζηψδεο ζθάικα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

                                                        
7Αμηνπηζηία: αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα εθηειεί ηελ ππνζρφκελε ππεξεζία αλεμάξηεηα 

θαη κε αθξίβεηα. 

Αληαπφθξηζε: αθνξά ζηελ πξνζπκία θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο 

άκεζα θαη ηε ζηηγκή πνπ ππνζρέζεθε φηη ζα ην θάλεη. 

Αζθάιεηα: αθνξά ζηε γλψζε θαη ηελ επγέλεηα ησλ παξερφλησλ ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. 

Δμαηνκίθεπζε: αθνξά ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή ζηνπο ιακβάλνληεο ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. 

Απηφηεηα: αθνξά ζηα πιηθά ζηνηρεία φπσο ν εμνπιηζκφο, νη κεραληζκνί επηθνηλσλίαο, ε εκθάληζε ηνπ 

παξέρνληνο ηελ ππεξεζία θηι. 
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έρνπλ ειέγμεη, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή νη ειεγθηέο κε κεγαιχηεξε θήκε, κέγεζνο θαη 

πειαηνιφγην έρνπλ λα ράζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο.  

Δπηπιένλ, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ειεγθηή, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ 

θαη ν βαζκφο εμεηδίθεπζήο ηνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έηζη, νη ειεγθηέο κε κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πςειφ 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο ή πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγήζνπλ ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα απνδψζνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα ζέζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πεξηνξηζκνχο 

ψζηε λα απνηξαπεί ε επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γηνίθεζεο ηεο (Craswell et al., 

1995). 

Οινθιεξψλνληαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηερληθήο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ε αλεμαξηεζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαηέρεη ηδηαίηεξν ξφιν θαη ζεκαζία 

θαζψο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

ειέγρνπ. Έηζη, φηαλ απηή ζίγεηαη ειαηηψλεηαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ην αληίζεην. Αθφκε, ην ζηνηρείν απηφ απνηειεί εγγχεζε γηα 

ηε δηελέξγεηα αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ ψζηε ην έξγν ηνπ ειεγθηή λα απνθηά 

αμηνπηζηία θαη ηα πνξίζκαηά ηνπ λα είλαη ρξήζηκα. Με άιια ιφγηα, φηαλ απηή ζίγεηαη 

νη πιεξνθνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαζίζηαληαη κε αμηφπηζηεο, ηα πνξίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή παχνπλ 

λα είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη επνκέλσο ν 

δηελεξγεζείο εμσηεξηθφο έιεγρνο παχεη λα έρεη αμία θαζψο δελ επηηπγράλεηαη ν 

ζθνπφο ηνπ. Με ηνλ φξν αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ελλνείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ 

θαζεθφλησλ ρσξίο λα δέρεηαη επηξξνέο πνπ κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε (Καξακάλεο, 2008). Δπηπξφζζεηα, σο απεηιή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα πνπ απνξξέεη απφ πξνζσπηθφ 

ζπκθέξνλ θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξάιεηςε, απφθξπςε θαη δηαζηξέβισζε ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ (Simunic, 1984). εκεηψλεηαη φηη, ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα απηήο παξαηίζεηαη κηα ζρεηηθή αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε.   
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Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο αθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο πξνο ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη θαηνξζψλεη λα εληνπίζεη θαη λα δηνξζψζεη 

νπνηνδήπνηε νπζηψδεο ζθάικα (Tricker θαη Sherring, 2001). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα άιια είδε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη 

πάληα απνιχησο εθηθηή, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα κεηαμχ ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθά παξαγφκελνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ (Porter, 1993; Koh θαη Woo, 

1998).Σν ράζκα απηφ δχλαηαη λα κεησζεί κε ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ην ειεγθηηθφ ηνπο ξφιν, κε ηε 

δηαηήξεζε κηαο αλνηθηήο ζπδήηεζεο κε ζεκαηνινγία ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην ειεγθηηθφ έξγν, θαζψο θαη κε 

ηελ ελεξγή θαη κεζνδεπκέλε δξάζε ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ θνξέσλ.   

 

2.2.3. Σα  ειεγθηηθά πξόηππα 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί, απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά, ζχκθσλα κε ην δεδεισκέλν ινγηζηηθφ 

πιαίζην, θαη εηδηθφηεξα είηε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είηε ζχκθσλα κε ηα εζληθά ινγηζηηθά 

πξφηππα φπσο απηά πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ εηαηξηθή λνκνζεζία ηεο εθάζηνηε 

ρψξαο.  

Έηζη, ζηα πιαίζηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο εθθξάδεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζηδφκελνο ζηα πνξίζκαηα πνπ εμήγαγε, θαη 

έπεηηα νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ζεηξά ηνπο βαζίδνληαη ζηε 

γλψκε απηή γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Γηα λα ην θάλνπλ φκσο απηφ, νη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εκπηζηεπηνχλ 

ηελ ηθαλφηεηα, ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ειεγθηψλ. πλεπψο νη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ απζηεξνχο θαλφλεο θαηά 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  
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Σφζν δηεζλψο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν δελ ππήξμε πνηέ θάπνηνο λφκνο πνπ 

λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηε θχζε, ηε κνξθή, ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ ειεγθηψλ θαζφξηζαλ νξηζκέλεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο θαη θαλφλεο κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε, 

απνηειεζκαηηθφηεξε, λνκηκφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

ηα επνλνκαδφκελα ειεγθηηθά πξφηππα (Παπάο, 1999; Καδαληδήο, 2006).   

 θνπφο, ινηπφλ, ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί ε δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο παξαδνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί 

«επαξθή έιεγρν», έηζη ψζηε λα δηελεξγείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο κε ηξφπν δίθαην θαη 

αληηθεηκεληθφ. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, εθηφο ηνπ φηη θαζνδεγνχλ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ζην έξγν ηνπο, ηα ειεγθηηθά πξφηππα ζπληζηνχλ ην κέηξν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ απηνχ έξγνπ, θαζψο θαη απνηεινχλ 

θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.     

 

2.2.3.1. Σα δηεζλή ειεγθηηθά πξόηππα 

Σα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ εθδίδνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants - IFAC). Ζ Γηεζλήο 

Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) ηδξχζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 1977 κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ελφο παγθφζκηα ζπληνληζκέλνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο 

κε νκνηφκνξθα πξφηππα. Ο ζθνπφο ηεο, φπσο δηαηππψλεηαη θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, 

είλαη «ε παγθφζκηα αλάπηπμε θαη αλχςσζε ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο κε 

ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ηθαλνχ λα παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ» (ΟΔΛ, 2000). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ 

πςειήο πνηφηεηαο, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ελψζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο 

θνξείο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) ην 1978 ίδξπζε 

θαη αλέζεζε ηελ έθδνζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ ζην Γηεζλέο πκβνχιην 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο (International Auditing and Assurance 

Standards Board – IAASB), ην νπνίν έσο ην 2002 ήηαλ γλσζηφ σο Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (International Auditing Practices Committee - IAPC).Καηά 
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ηελ ίδξπζή ηνπ, θχξηεο αζρνιίεο ηνπ ήηαλ ην αληηθείκελν θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα ζπκθσλεηηθά κεηαμχ ειεγθηή θαη πειάηε 

θαη ε γεληθή θαζνδήγεζε ηνπ ειέγρνπ. Όκσο απφ ην 1991 θαη κεηά νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη έηζη εζηηάδεη πιένλ ζηε ζέζπηζε ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ έρνληαο σο θχξηεο θαη βαζηθέο επηδηψμεηο ηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ, ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη ηέινο 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 

 ε γεληθά πιαίζηα, ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα παξέρνπλ βαζηθέο αξρέο, 

δηαδηθαζίεο θαζψο θαη άιιεο νδεγίεο κε κνξθή επεμεγεκαηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη  ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 

(ηαθηηθφο έιεγρνο, εηδηθφο έιεγρνο, επηζθφπεζε, δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θιπ), θαζψο 

θαη κεζφδσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζε πνιχπινθα κεραλνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ. 

 ήκεξα, ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα, φπσο ηζρχνπλ γηα ειέγρνπο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

2009 θαη έπεηηα, θαη ηα νπνία έρνπλ δηεζλή απνδνρή θαη απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε 

ηεο νκνηφκνξθεο εθηέιεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ παγθνζκίσο ζε φθεινο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ απηνχ, ηαμηλνκνχληαη σο αθνινχζσο (International Federation of 

Accountants-IFAC, 2009): 

 ΓΠΔ 100 - 199: Δηζαγσγηθά Θέκαηα 

 ΓΠΔ 200 - 265: Γεληθέο Αξρέο θαη επζχλεο. 

 ΓΠΔ 300 - 450: Δθηίκεζε Κηλδχλνπ θαη Αληηδξάζεηο ζηνπο εθηηκψκελνπο 

θηλδχλνπο. 

 ΓΠΔ 500 - 580: Διεγθηηθά Σεθκήξηα. 

 ΓΠΔ 600 - 620: Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο Άιισλ. 

 ΓΠΔ 700 - 720:πκπεξάζκαηα Διέγρνπ θαη Αλαθνξά. 

 ΓΠΔ 800 - 810: Δμεηδηθεπκέλνη Σνκείο. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε ζεκαζία ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ έγθεηηαη ζηε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ε 
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νπνία είλαη ζπγθξίζηκε θαη θαηαλνεηή αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηεο, θάηη 

πνπ επηβάιιεηαη εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη θαηά επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δεζκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

εκεηψλεηαη φηη, ζηελ Διιάδα ε αξρηθή πηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απφ 22-10-2004 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), κε ηελ νπνία ηέζεθαλ ζε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηα ειιεληθά ειεγθηηθά πξφηππα, ελψ ε νξηζηηθή ηνπο 

πηνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε λφκν ην 2008 ( Νφκνο ππ’ αξηζ. 3693/2008) θαη 

εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 24 απηνχ (Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012). 

 

2.2.3.2. Σα ειιεληθά ειεγθηηθά πξόηππα 

Σα ειιεληθά ειεγθηηθά πξφηππα ζπλζέηνπλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν 

ζψκα θαλφλσλ πνπ δηέπεη ηνπο δηελεξγνχκελνπο απφ ηα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ζηελ Διιάδα, αλεμαξηήησο ηνπ 

εάλ νη έιεγρνη απηνί είλαη ππνρξεσηηθνί ή έρνπλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε 

επηιεθηηθή επίθιεζε ή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ δελ είλαη επηηξεπηή. Όπσο 

επηηάζζεη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ην άξζξν 137 ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 

2190/1920, έρνπλ δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα δηεζλή 

ειεγθηηθά πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC). 

 Σα πξφηππα απηά αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή  Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΔΛ 

ζηηο 9 Ηνπλίνπ ηνπ 2004. ηε ζπλέρεηα, εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηεχηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

θπβεξλήζεσο (Απφθαζε ΔΛΣΔ ππ’ αξηζ. 483).ηφρνο ηεο ΔΛΣΔ απνηειεί ε 

θαζνιηθή αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ησλ ειιεληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην δηεζλή 

ρψξν θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ ζηηο εμειίμεηο απηέο. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε ΔΛΣΔ κεηαμχ άιισλ  είλαη επηθνξηηζκέλε θαη κε ην 

έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ.  

Σν γεγνλφο φηη ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα είλαη ηα κφλα πνπ ζπλζέηνπλ ην 

κφλν νινθιεξσκέλν ζψκα ειεγθηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηπγράλεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο 

θαη παξαδνρήο, νδήγεζε ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 
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(ΔΛΣΔ) ζηελ άκεζε πηνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ γεληθψλ αξρψλ επί ησλ νπνίσλ είλαη 

εδξαησκέλα ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ (Καδαληδήο, 2006). Δπηπξνζζέησο, 

δεδνκέλνπ φηη νη αξρέο επί ησλ νπνίσλ είλαη εδξαησκέλα ηα ειιεληθά πξφηππα είλαη 

νη αξρέο νη νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα, θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ ειεγθηηθφ πξφηππν 1.100, παξέρεηαη ζηνπο ειεγθηέο ε 

δπλαηφηεηα ηεο επηθνπξηθήο επίθιεζεο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, είηε γηα 

ζθνπνχο εξκελείαο είηε γηα ζθνπνχο ζπκπιήξσζεο ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ 

ειέγρνπ. 

Έηζη, φπσο ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ ηαμηλνκνχληαη ζε επηά θαηεγνξίεο, 

έηζη θαη ηα ειιεληθά πξφηππα ειέγρνπ νκαδνπνηνχληαη αληίζηνηρα σο αθνινχζσο 

(Απφθαζε ΔΛΣΔ ππ’ αξηζ. 483): 

 ΔΔΠ 1100 - 1120: Δηζαγσγηθά Θέκαηα 

 ΔΔΠ 2200 - 2260: Γεληθέο Αξρέο θαη επζχλεο. 

 ΔΔΠ 3300 - 4402: Αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. 

 ΔΔΠ 5500 - 5580: Διεγθηηθή Μαξηπξία. 

 ΔΔΠ 6600 - 6620: Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο Σξίησλ. 

 ΔΔΠ7700 - 7720: Διεγθηηθά πκπεξάζκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά. 

 ΔΔΠ8800: Δμεηδηθεπκέλνη Έιεγρνη. 

 

2.2.4. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ εμσηεξηθό έιεγρν ζηελ Διιάδα 

Σν βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 

36 θαη 37 ηνπ λφκνπ 2190/1920, ν νπνίνο θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν κε ην 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 174/1963, θαη απφ ηφηε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ 

αλακνξθψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο, κε πην πξφζθαην ην λφκν 

4156/2013.  

 Ο λφκνο απηφο νξίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινληαη ζε εμσηεξηθφ έιεγρν απφ εμσηεξηθνχο, αλεμάξηεηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πιήξσζε ή κε νξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ. Απφ ηηο 8 Απγνχζηνπ ηνπ 2007 έσο ζήκεξα, βάζεη ηνπ λφκνπ 3604/2007 

(άξζξν 52), ηα θξηηήξηα απηά δηακνξθψζεθαλ φπσο θαίλεηαη θαησηέξσ:   

 Σν χςνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ, δειαδή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο εηαηξείαο 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.500.000 επξψ. 

 Ο θαζαξφο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5.000.000.  
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 Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρφιεζε ε εηαηξεία κέζα ζηε 

δηαρεηξηζηηθή-νηθνλνκηθή ρξήζε λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα. 

Έηζη, εάλ κία επηρείξεζε πιεξνί έζησ ηα δχν απφ ηα ηξία παξαπάλσ θξηηήξηα 

ηφηε ππάγεηαη ζε έιεγρν απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. Αληίζηνηρα, εάλ κία 

επηρείξεζε δελ μεπεξλά ηα φξηα ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηφηε 

δελ ππάγεηαη ζε έιεγρν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππαγφηαλ ηφηε παχεη λα ππάγεηαη αλ 

ηα φξηα ηεο είλαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλερφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο θάησ 

απφ ηα αλαθεξφκελα θξηηήξηα. 

 Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 226/1992 ζε 

ππνρξεσηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ππάγνληαη: 

 Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πιελ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

 Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμππεξεηνχλ δεκφζην ή 

θνηλσθειή ζθνπφ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απνιαχνπλ ηδηαίηεξσλ 

πξνλνκίσλ, βάζεη εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνχηνπ. 

 Οη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο επελδχζεσλ-

ραξηνθπιαθίνπ, νη εηαηξίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, νη εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη νη ελψζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη εηεξφξξπζκεο 

θαηά κεηνρέο εηαηξηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο απηψλ. 

 Οη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί (νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηνπ άξζξνπ 100 

παξ.1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Οη αλψλπκεο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ νπίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ελ 

ιφγσ ή ελ κέξεη, έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή. 

 Οη εηαηξίεο ή νξγαληζκνί ή θαη δξαζηεξηφηεηεο γεληθά πνπ κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΠΓ 226/1992), ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο αθνξά ηα ηεξνχκελα βηβιία, ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη απνβιέπεη ζηε δηαθξίβσζε ή κε 

ηεο εηιηθξηλήο, αθξηβνδίθαηεο θαη αμηφπηζηεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν (φπσο 
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αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ 

ην βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηγξάθεηαη ζην λφκν 

2190/1920, ε νξγάλσζε απηνχ σο ζεζκφο αιιά θαη σο επάγγεικα θαζνξίδεηαη κε ην 

παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

 Σέινο, νπζηαζηηθφο είλαη θαη ν λφκνο 3693/2008, κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 

83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηα ηάμεηο, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη ηε ζπκπιήξσζε θαη 

κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ηνλ ειεγθηηθνινγηζηηθφ ζεζκφ. 

 

2.3. Ο εμσηεξηθόο ειεγθηήο - νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο 

 

Σν ππνθείκελν ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ν νπνίνο 

είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφζσπν πνπ θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ηειηθά εθαξκφδεη 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο κε βάζε ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε. Ο 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ή νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο. εκεηψλεηαη 

φηη ζηελ παξνχζα κειέηε απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο (ΟΔΛ) γηα ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ.  

 

2.3.1. Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ζεζκνύ ηνπ εμσηεξηθνύ ειεγθηή - νξθσηνύ ειεγθηή 

ινγηζηή 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θχξην κέιεκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη 

λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εθθξάδνληαο αλαιφγσο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε, έηζη 

ψζηε λα παξάζρεη ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο-ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο δελ έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, δειαδή κε άιια ιφγηα δελ αλήθεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

αιιά είλαη αλεμάξηεηνο σο πξνο απηή. Δδψ αθξηβψο βαζίδνληαη θαη νη ρξήζηεο ησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θάηη ηέηνην ζεσξεηηθά ζπλεπάγεηαη κηα 

ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε έθζεζε ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο απνηειεί έλα απφ ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Γεληθή πλέιεπζε, 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηππνπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο 

παγθνζκίσο, έρνπλ θαζνξηζηεί νξηζκέλα πξνζφληα ηα νπνία απνηεινχλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 8
ε
 

Οδεγία 84/253 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Directive 2006/43/EC). Πξφθεηηαη γηα 

απμεκέλα επαγγεικαηηθά, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά, πξνζφληα θαη αθνξνχλ ηφζν ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, θαη εηδηθφηεξα 

ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ην αλεπίιεπην ήζνο ηνπ θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, θαη απηφ δηφηη ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή είλαη επάγγεικα ήζνπο θαη 

ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε εμεηδηθεπκέλε πείξα, ε 

ηθαλφηεηα ηαρείαο αληηιήςεσο θαη αζθαινχο θξίζεσο, ε επηκέιεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

επρεξνχο θαη νξζήο εθθξάζεσο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν είλαη απαξαίηεηα 

πξνζφληα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή.  

χκθσλα κε ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο Διιάδαο, ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη ελαξκνληζκέλν πιήξσο κε ηηο δηεζλείο αξρέο 

θαη θαλφλεο (πνπ νξίδνληαη ηφζν απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ-IFAC, φζν 

θαη απφ ηελ 8
ε
 Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ηα ηππηθά πξνζφληα, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά, ψζηε λα αζθήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ ζεζπηζκέλνπ βαζκνχ εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε) γηα ηελ εηζαγσγή ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ νξζή εξκελεία ηνπ πξναλαθεξζέληνο, εθηφο ηνπ απνιπηεξίνπ 

Λπθείνπ απαηηείηαη θαη επηηπρία ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε ΑΔΗ ή 

ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληηζηνίρνπ ηεο αιινδαπήο. 

 Απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη επηηπρήο πεξάησζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
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εμεηάζεσλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζηα σο άλσ γλσζηηθά 

αληηθείκελα. 

 Οινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ππφ ηελ επνπηεία ελφο 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (ηξηεηήο γηα πηπρηνχρνπο ΑΔΗ ή ΣΔΗ θαη εμαεηήο γηα 

απφθνηηνπο ιπθείνπ πνπ πέηπραλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε ΑΔΗ ή 

ΣΔΗ). 

Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κφλν ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη εμσηεξηθφ ειεγρφκελν ζε κία νηθνλνκηθή κνλάδα, ελψ νη 

επίθνπξνη, νη δφθηκνη θαη νη αζθνχκελνη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο απιά βνεζνχλ 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ζην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν. 

Σέινο, φζν αθνξά ζηε ζεκαζία ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

θαζψο, φπσο επίζεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε απηνχ απφ κέξνπο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζπλάδεη απφιπηα κε ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδεη ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή κνλάδα κε ηε 

δηελέξγεηα απηνχ. Απηφ φκσο, ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαη ην 

νπνίν εληζρχεη ζεκαληηθά ηφζν ηε ζεκαζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή φζν θαη 

ηελ επζχλε ηεο ζέζεο ηνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ζην έξγν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή ζηεξίδνληαη νη πνηθίινη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη 

επελδπηέο, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηα δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ην επξχ 

θνηλφ θιπ, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο.       

 

2.3.2. Οη αξκνδηόηεηεο θαη ν ξόινο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ λφκνπ 2190/1920, ππνρξέσζε ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή είλαη  ε δηεμαγσγή ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εάλ απηέο απεηθνλίδνπλ νξζά θαη κε 

ζαθήλεηα ηελ αθξηβνδίθαηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ππνδείμεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο αιιά θαη λα αλαθέξνπλ ζηνλ ππνπξγφ εκπνξίνπ γηα ηπρφλ 

παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ. Σέινο, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα δίλεη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία πνπ έρεη εθηειέζεη. 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πεξηγξάθνληαη 

σο αθνινχζσο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα απνθαλζεί εάλ ε θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 

δηεμήρζε νκαιά θαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ, ηηο αξρέο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηνλ θψδηθα θνξνινγηθήο απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (κε 

ηνλ νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ν θψδηθαο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ), θαζψο θαη ην 

εκπνξηθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην.   

Δπηπιένλ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη σο αξκνδηφηεηα λα απνθαλζεί 

γηα ην εάλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α-45 ηνπ λφκνπ 2190/1920, θαη εάλ 

εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξσζεο , ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ 2190/1920, 

αξκνδηφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απνηειεί ε θαηάζεζε ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ην 

πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα φζα 

νξίδνληαη απφ ην ελ ιφγσ άξζξν. Δπηπξφζζεηα, νθείιεη λα θάλεη θάζε αλαγθαία 

ππφδεημε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, κέζσ ηεο έθζεζεο ππνδείμεσλ 

πνπ ππνβάιεη ζε απηή, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο λα πξνρσξήζεη 

ζε αλαθνξά ζηνλ αξκφδην ππνπξγφ πνπ αζθεί ηελ επνπηεία. 

Αθφκα, ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο πξψηα λα ηηο ζέζεη ππφςηλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έηζη 

ψζηε εάλ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηνξζσηηθέο πξάμεηο. Όπσο νξίδεη ην 

άξζξν 16 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 226/1992, νη παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά 

ηνπ ηεθκεξηψλνληαη κέζσ ησλ θχιισλ εξγαζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ηα 

νπνία ππνρξενχηαη λα ηα δηαθπιάζζεη γηα κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία 

εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ.  

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε απνζηνιή ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη ηφζν δηαγλσζηηθή φζν θαη ζεξαπεπηηθή. Γηαγλσζηηθή 

δηφηη ζα πξέπεη λα δηαγλψζεη εάλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ππάξρνπλ 
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δηάθνξεο παξαιήςεηο, ειιείςεηο, αλσκαιίεο, αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ή παξαβηάζεηο ηεο λνκνζεζίαο, θαη ζεξαπεπηηθή δηφηη εζηηάδνληαο ζε απηέο 

ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη θαη λα ππνδείμεη πηζαλέο δηνξζσηηθέο πξάμεηο. 

ηε ζπλέρεηα, φζν αθνξά ην ξφιν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γίλεηαη 

θαλεξφ φηη είλαη παξφκνηνο, θαηά κία έλλνηα, κε απηφλ ηνπ δηθαζηή πνπ ζπιιέγεη θαη 

αμηνινγεί απνδείμεηο θαη ηειηθά απνδίδεη ηε γλψκε ηνπ. Έλα ζέκα θιεηδί ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, είλαη ε αλεμαξηεζία. Όπσο ν δηθαζηήο ζα 

πξέπεη λα παξακείλεη αλεμάξηεηνο θαη λα κε ζπλεγνξεί ππέξ θαλελφο κέξνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δίθεο, θαη λα εθαξκφδεη ην λφκν ακεξφιεπηα βαζηδφκελνο ζηηο 

απνδείμεηο, έηζη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί ηεθκήξηα 

θαη εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ βαζηδφκελνο ζε απηά. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί αλεμαξηεζία απφ ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ θαηέρεη ην ξφιν ηνπ πειάηε. Μφλν κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνθηά λφεκα, νπζία θαη ρξεζηκφηεηα ην έξγν ηνπ, θαη απηφ δηφηη ε δεκφζηα 

εκπηζηνζχλε ζηηο παξνπζηαδφκελεο απφ ηελ επηρείξεζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηεξίδεηαη άκεζα ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ απφ έλαλ αλεμάξηεην νξθσηφ ειεγθηή 

ινγηζηηθφ. Έηζη, ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ε νπνία απνηειεί θαη 

ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, θαηέρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθά 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο έηζη θαη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 3329/1955, ν ξφινο πνπ επηηειεί έλαο νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο αλάγεη ηελ εξγαζία ηνπ ζε δεκφζην ιεηηνχξγεκα, θαζψο απνηειεί θαζνιηθφ 

αίηεκα, πιένλ, ε δηαχγεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

παξαγσγηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

επξχηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 

2.3.3. Σν λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ην ζεζκό ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

Σν επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή κπνξεί λα αζθήζεη κφλν φπνηνο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζην εηδηθφ Μεηξψν ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(ΟΔΛ), ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ επίζεκν ειεγθηηθφ θνξέα ζηελ Διιάδα. Έηζη 

είλαη επλφεην φηη ν ζεζκφο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή αξρίδεη λα πθίζηαηαη κέζα 
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απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη λα δηέπεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 

ζεζκηθά θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα. 

Ο λφκνο πνπ ζεσξείηαη σο ηδξπηηθφο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ είλαη ν 1969/1991. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 75 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη 

φηη ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ, πνπ απαηηεί απμεκέλα 

πξνζφληα, ζα αζθείηαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο εγγξαθφκελνπο ζε εηδηθφ 

κεηξψν. Δπηπιένλ, κε ηνλ λφκν απηφ νξίζηεθε φηη ε νξγάλσζε ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζα γηλφηαλ κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

Σν πξναλαθεξζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αλαθέξεηαη ζην ππ’ αξηζκφλ 

226/1992,θαζψο θαη ζην ππ’ αξηζκφλ 227/1992, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε ζχζηαζε, 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 3 ηνπ πξψηνπ δηαηάγκαηνο εζηηάδεη ζηελ 

ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, δειαδή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, ην άξζξν 4 αλαθέξεηαη ζηελ άξλεζε παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

κέξνπο απηψλ, ην άξζξν 10 αλαθέξεηαη ζην δηνξηζκφ ηνπο θαη ζηα πξνζφληα ηα 

νπνία απαηηείηαη απηνί λα θαηέρνπλ, ην άξζξν 11 θάλεη ιφγν γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

εμεηάζεηο πνπ ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε απηέο απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, ην άξζξν 12 

αλαθέξεηαη ζηελ νξθσκνζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ην άξζξν 13 ζην 

Μεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ην άξζξν 14 γλσζηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ην άξζξν 15 

πεξηγξάθεη ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ην άξζξν 18 θάλεη ιφγν γηα ηελ ακνηβή ηνπο, ηα άξζξα 19 

θαη 20 αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ζηνλ 

πεηζαξρηθφ ηνπο έιεγρν, ελψ ηα άξζξα 21 θαη 22 παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έλαο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν ηνπ ψκαηνο, θαζψο 

θαη ηηο πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο ηνπ επαγγέικαηνο. 

Οη παξαπάλσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ 

θαηά θαηξνχο απφ άιια λνκνζεηήκαηα: ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 223/1992 γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

121/1993 πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε εηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 
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επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 341/1997 γηα πξνζαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην 

άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 2733/1999 «Γηαηάμεηο πεξί ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ», ην 

λφκν 3148/2003 πεξί ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), ην λφκν 3693/2008 γηα «ηελ 

ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ πεξί 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 74/2009 ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) θαη ηέινο ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ3919/2011 πεξί 

λφκηκσλ ειεγθηψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη δφθηκν λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα, πνπ ηζρχνπλ βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε ην επάγγεικα 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Αξρηθά ινηπφλ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ή ε ειεγθηηθή 

εηαηξεία δηνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 3693/2008). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, 

απηή θαζνξίδεηαη κε ειεχζεξε ζπκθσλία κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο (άξζξν 8 παξάγξαθνο 4 ηνπ λφκνπ 3919/2011), θαη κε βάζε ηηο 

πξνυπνινγηδφκελεο ψξεο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην  

άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 3919/2011 (παξάγξαθνο 3, εδάθην γ).  

ηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη φηη ε ζεηεία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηελ ίδηα 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε ζπλερφκελα έηε, 

ελψ κπνξεί λα επαλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ ίδηα ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα κεηά ηελ παξέιεπζε δχν ζπλερφκελσλ εηψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν άξζξν 

38 παξάγξαθνο 2 ηνπ λφκνπ 3693/2008. Αληίζηνηρα, ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ-ειεγθηηθήο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή έηε, θαη ν νξηζκφο ηνπ κπνξεί 

λα επαλαιεθζεί κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ εηψλ (άξζξν 38 παξάγξαθνο 2 

ηνπ λφκνπ 3693/2008).  



 

33 

 

Δπηπξφζζεηα, πξνο ράξηλ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζεζπίζηεθαλ 

απζηεξά θαη εθηεηακέλα αζπκβίβαζηα θαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο (άξζξν 12 ηνπ λφκνπ 3148/2003). Σα αζπκβίβαζηα απηά αθνξνχλ ηηο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ θαη ηηο ζπγαηξηθέο απηψλ, ελψ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζην επφκελν 

θεθάιαην. 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λφκνπ 3693/2008 νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants-IFAC) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ ηνπο, θαη ν νπνίνο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα. Παξάιιεια, κε 

ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ. 

Σέινο, ε επαγγεικαηηθή άδεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ δχλαηαη λα αλαθιεζεί πξνζσξηλά ή νξηζηηθά κε θαλνληζηηθή πξάμε ηεο 

Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ) κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζε πεξίπησζε ζνβαξήο ακθηζβήηεζεο ηεο 

εληηκφηεηαο ηνπ, θαη εθφζνλ δελ πινπνηεζνχλ απφ απηφλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ), ηα 

κέηξα πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ απηφλ γηα λα απνθαηαζηαζεί απηή ε ακθηζβήηεζε 

(λφκνο 3693/2008). ε πεξίπησζε, ινηπφλ, θαηά ηελ νπνία πθίζηαηαη ππφλνηα φηη ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο παξαβίαζε ηελ ειεγθηηθή λνκνζεζία ή δελ ηήξεζε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ), ην νπνίν 

εξεπλά ηελ ππφζεζε θαη επηβάιεη ηηο αλάινγεο θπξψζεηο (λφκνο ππ’ αξηζ. 

3148/2003).     

 

2.3.4. Ο θώδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηνλ νξθσηό ειεγθηή ινγηζηή 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θαιά νξγαλσκέλνπ 

επαγγέικαηνο είλαη ε χπαξμε ελφο θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο 

γηα ηα κέιε ηνπ. Ζ ιέμε «δενληνινγία» ζεκαίλεη ππφδεημε ησλ δεφλησλ, δειαδή ηνπ 

ηη πξέπεη λα γίλεηαη ή λα ιέγεηαη, θαη εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ 
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πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θέξεηαη θαλείο. Αληίζηνηρα, ε ιέμε 

«εζηθή» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ραξαθηεξίδεη κηα 

θνηλσληθή νκάδα, ελψ κε ηελ ιέμε «θψδηθαο» ελλνείηαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή 

φισλ απηψλ ησλ θαλφλσλ. (Κνηζίξεο, 1995)  

Παξνκνίσο, νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, φπσο θαη ηα κέιε ησλ άιισλ 

νξγαλσκέλσλ επαγγεικάησλ, έρνπλ αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπο θψδηθα επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο θαη εζηθήο. Απηφο ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο είλαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη βαξχηεηαο εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ράξηλ απηνχ απμάλεηαη 

ε εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Με άιια ιφγηα, ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα 

πξνζδνθνχλ φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο είλαη έλα πξφζσπν ηφζν κε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα φζν θαη κε αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα (Messier, 2003), θαη 

θαηά ζπλέπεηα φηη παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Ζ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα 

ηνπο ίδηνπο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, θαζψο παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ απηψλ 

δχλαηαη λα επηθέξεη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, κε βαξχηεξε απηή ηεο αλάθιεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο άδεηαο. 

Γεληθφηεξα, ν θψδηθαο δενληνινγίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ έρεη 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη λνκηκνπνίεζε ηνπο, 

θαζψο θαη ζηελ θαηνρχξσζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνλνκίσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Dedoulis (2006) εμππεξεηεί δηάθνξνπο άιινπο 

ζθνπνχο, φπσο: 

 Λεηηνπξγεί σο έλα κέζν γηα ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, γηα παξάδεηγκα ηελ εκπινθή ζε αζπκβίβαζηεο ελέξγεηεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Λεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδν-επαγγεικαηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, γηα παξάδεηγκα αζέκηηεο πξαθηηθέο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. 

  Γηαζθαιίδεη φηη ε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ επαγγεικαηηψλ αθνινπζεί 

νξηζκέλα πξφηππα εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ αθελφο ζπκβάιεη ζηελ πνηφηεηα ησλ 
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παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα ελφο 

νκνγελνπνηεκέλνπ θαη αμηφπηζηνπ επαγγέικαηνο. 

 Γηεπθνιχλεη ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο επζχλεο ψζηε λα κελ θιπδσλίδεηαη 

νιφθιεξν ην επάγγεικα εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλεπάξθεηαο ή ελνρήο 

νξηζκέλσλ κφλν κειψλ ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν δξα πξνζηαηεπηηθά ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζηελ απνθπγή ακθηζβεηήζεσλ γηα 

ηελ επηθξαηνχζα κνξθή νξγάλσζεο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.   

Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ν θίλδπλνο 

παξαβίαζεο ησλ αξρψλ ηνπ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο εμαηηίαο νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ αηηηψλ, ηηο νπνίεο νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ 

ηδηαίηεξα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Οη αηηίεο απηέο 

αλαθέξνληαη σο αθνινχζσο (Νηδαλάηνο, 2009): 

 Ίδην ζπκθέξνλ, δειαδή ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα έρεη ζπκθέξνλ λα 

κελ εθαξκφζεη θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο απηέο αξρέο. 

 Απηνεμέηαζε, δειαδή ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα εμεηάδεη θαη λα ζεσξεί 

ζαλ δεδνκέλν κία εξγαζία πνπ απηφο ν ίδηνο έρεη θάλεη. 

 Οηθεηφηεηα, δειαδή λα ππάξρνπλ αλζξψπηλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή θαη ζηνπο αλζξψπνπο ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία θαιείηαη λα 

ειέγμεη. 

 πλεγνξία, δειαδή ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα ιεηηνπξγεί σο ζπλήγνξνο 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Δθθνβηζκφο, δειαδή γηα θάπνην ιφγν ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα 

εθθνβηζηεί ψζηε λα κελ εθθξάζεη ειεχζεξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC), θαζψο θαη ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ).   

 

2.3.4.1. Ο θώδηθαο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηεο IFAC 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC,) απφ ηε κία αλαγλσξίδνληαο ηηο 

επζχλεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη απφ ηελ άιιε ζεσξψληαο σο δηθφ ηεο ξφιν 

ην λα παξέρεη νδεγίεο, λα ελζαξξχλεη ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη λα πξνσζεί 

ηελ ελαξκφληζε ζε παγθφζκην επίπεδν, έθξηλε νπζηψδεο λα θαζηεξψζεη έλα δηεζλή 

θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, ν νπνίνο λα απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ 
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νπνία ζα ζεκειηψλνληαη νη θαλφλεο δενληνινγίαο ζε θάζε ρψξα (ΟΔΛ, 2000). 

εκεηψλεηαη βέβαηα φηη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θψδηθα 

ζπγθξνχνληαη κε απηέο ηνπ εζληθνχ θψδηθα, ππεξηζρχεη ν ηειεπηαίνο. 

 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηεο IFAC, κε 

ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθέο επηδηψμεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε πςειψλ πξνηχπσλ 

επαγγεικαηηζκνχ ψζηε λα επηηεπρζεί ε πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη γεληθά ε αληαπφθξηζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη ζσξεπηηθά θαη ζε πςειφ 

βαζκφ αμηνπηζηία, επαγγεικαηηζκφο, πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

εκπηζηνζχλε (ΟΔΛ, 2000). Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη νη επαγγεικαηίεο 

νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ αθεξαηφηεηα, ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, 

ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα θαη 

ζηα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1: Θεκειηψδεηο Αξρέο Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC (Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, 2013) 

Αθεξαηόηεηα 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο απαηηείηαη λα είλαη επζχο, 

έληηκνο θαη εηιηθξηλήο ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Αληηθεηκεληθόηεηα 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη δίθαηνο θαη 

ακεξφιεπηνο, θαζψο θαη λα κελ επηηξέπεη πξνθαηαιήςεηο, 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επηξξνέο ηξίησλ λα επηδξνχλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε. 

Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηηο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ παξνρή 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ή λα απνθαιχπηεη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο 

εάλ δελ ππάξρεη έλα λφκηκν ή επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα ή 

θαζήθνλ λα ηηο απνθαιχςεη. 

Δπαγγεικαηηθή 

πκπεξηθνξά 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο πξέπεη λα δξα κε ζπλέπεηα, 

εθαξκφδνληαο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη 

ξπζκίζεηο, αιιά θαη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθήκηζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

Δπαγγεικαηηθή Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο νθείιεη λα βειηηψλεη δηαξθψο 



 

37 

 

Δπάξθεηα 

 θαη  

Δπηκέιεηα 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηεο δνπιεηάο ηνπ, ηε λνκνζεζία θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο, 

ψζηε λα παξέρεη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ε ειεγρφκελε νληφηεηα ή ν εξγνδφηεο 

ιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηζκνχ. 

Οθείιεη, επίζεο, λα εθαξκφδεη κε επηκέιεηα ηα ηζρχνληα 

ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά πξφηππα θαη λα παξέρεη ηηο 

ειεγθηηθέο ηνπ ππεξεζίεο κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 

θξνληίδα.  

Σερληθά  

θαη  

Δπαγγεικαηηθά 

Κξηηήξηα 

Έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηα αλάινγα ηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά θξηηήξηα. Οη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα εθηεινχλ κε θξνληίδα θαη δεμηφηεηα ηηο 

νδεγίεο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο κέρξη ην ζεκείν βέβαηα 

πνπ απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο απαηηήζεηο γηα αθεξαηφηεηα 

θαη αλεμαξηεζία. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα ηνπ ψκαηνο πνπ 

ππεξεηνχλ.     

 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ηεο IFAC είλαη πνιχ εθηελήο θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

πιήζνο ιεπηνκεξεηψλ. Δηδηθφηεξα, ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ηκήκαηα. Σν πξψην 

αλαθέξεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο 

ινγηζηέο ή ειεγθηέο πνπ είλαη κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο. Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζε 

επαγγεικαηίεο νη νπνίνη αζθνχλ ηνλ έιεγρν ή ηε ινγηζηηθή σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ή κέζσ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, δειαδή ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο. Σέινο, ην ηξίην ηκήκα αλαθέξεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη είλαη 

ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζε ινγηζηέο ή ειεγθηέο νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο 

Οκνζπνλδίαο αιιά απαζρνινχληαη σο ππάιιεινη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηδησηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο.   

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ θψδηθα είλαη απηφ πνπ 

αθνξά θαη απαζρνιεί θπξίσο ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. εκεηψλεηαη φηη απηφ 

ην ηκήκα είλαη ην κεγαιχηεξν θαη ην πην ζχλζεην, ελψ θαιχπηεη έλα πνιχ κεγάιν 

πιήζνο πεξηπηψζεσλ παξαβηάζεσλ ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο απηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηφ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο 

πξνηνχ αλαιάβεη κία εξγαζία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη δέθα δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, 

αλάινγα θπζηθά κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο απηήο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Αλ 
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Ηθτιματα του κϊδικα 
που πρζπει να 

εξετάηονται από τουσ 
ορκωτοφσ ελεγκτζσ 

λογιςτζσ

Πικανζσ 
παραβιάςεισ και 

μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ ανά 

κατθγορία Ζκφραςθ δεφτερθσ 
γνϊμθσ

Αμοιβζσ και 
αποηθμιϊςεισ

Διαφιμιςθ 
παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν

Αντικειμενικότθτα 
για όλεσ τισ 
υπθρεςίεσ

Ανεξαρτθςία

Θεματοφυλακι 
περιουςίασ 

πελατϊν

Συγκροφςεισ 
ςυμφερόντνω

Εναλλαγι ορκωτϊν 
ελεγκτϊν λογιςτϊν

Αποδοχι πελάτθ 
και εργαςίασ

θαη φια ηα δεηήκαηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ζην νπνίν εζηηάδεη θαη ε παξνχζα κειέηε, απαζρνιεί 

ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν δηφηη φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί απνηειεί ζεκείν θιεηδί γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.     

Δηθόλα 1: Εεηήκαηα ηνπ θψδηθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο (Νηδαλάηνο, 

2009) 

 

2.3.4.2. Ο θαλνληζκόο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ κειώλ ηνπ ΟΔΛ 

 Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, απνθάζηζε θαη 

εμέδσζε ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ην 1997 (ΦΔΚ364Β΄/7-5-1997), ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη 

θαη λα εθαξκφδεηαη έσο θαη ζήκεξα. Ο ζθνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, φπσο 



 

39 

 

νξίζηεθε, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ εζηθνχ 

θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ, φζν θαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ επηβάιιεηαη γηα θάζε νξθσηφ ειεγθηή 

ινγηζηή θαη κέινο ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ε ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ, 

θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ νξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ ψκαηνο θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ. 

Αξρηθά ινηπφλ, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΦΔΚ 364Β΄/7-

5-1997), ζε θάζε πεξίπησζε, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο θαζψο θαη θάζε άιιν 

κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ νθείιεη: 

 Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ 

κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ απηνχ, θαζψο θαη λα δηαβηψλεη σο ηίκηνο θαη ζπλεηφο 

νηθνγελεηάξρεο. 

 Να κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαηηζέκελε ζε απηφλ εξγαζία, εάλ δελ 

είλαη βέβαηνο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ηνλ Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα 

ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο. 

 Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 

επηβαιιφκελεο γλσζηνπνηήζεηο κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, αθνινπζψληαο πάληα ηα 

εγθεθξηκέλα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα θαη νδεγίεο. 

 Να ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ. 

 Να κε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ή πξνζθείκελνπ ζε απηφλ πξνζψπνπ. 

 Να κελ αξλείηαη, λα κελ αλαβάιεη ή εγθαηαιείπεη ρσξίο δηθαηνινγεκέλν ιφγν 

νπνηαδήπνηε αλαηεζείζα ζε απηφλ εξγαζία. 
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 Να κελ παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε 

ειεγρφκελνπο θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά ή εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο  Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

 Να κε δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιεη ή εθβηάδεη ειεγρφκελνπο, ζπλαδέιθνπο, 

ειεγθηηθνχο θνξείο ή φξγαλα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

 Να κελ αληαγσλίδεηαη κε ηξφπν αζέκηην άιια κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ή ειεγθηηθνχο θνξείο, θαη λα κελ επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε ή 

δηαηήξεζε εξγαζηψλ κε κε δηαθαλή κέζα. 

 Να πξνζηαηεχεη ην θχξνο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη λα κε ζπγθαιχπηεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ 

Καλνληζκνχ πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ.    

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ Καλνληζκνχ πεξηιακβάλνληαη 

αλαιπηηθά φιεο νη αξρέο πνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, 

θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ (άξζξν 3), 

ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα (άξζξν 4), ζηελ ερεκχζεηα (άξζξν 5), 

ζηελ πνηνηηθή επάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειέγρνπ (άξζξν 6), ζηε δηαθήκηζε θαη ηνλ 

αζέκηην αληαγσληζκφ (άξζξν 7), ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 

ειεγθηηθνχο θνξείο (άξζξν 8) θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θχξνπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνζηψλ (άξζξν 9). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ε αλεμαξηεζία απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε αξρή κε βάζε ηελ νπνία ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ζα πξέπεη λα 

εθπιεξψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ζ θνηλσλία πεξηκέλεη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο 

λα πξνζζέζνπλ θχξνο θαη αμηνπηζηία ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζην βαζκφ πνπ νη ηειεπηαίνη θξίλεηαη 

φηη δηαζέηνπλ πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Έηζη, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο είλαη ηφζν ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ειεγθηηθή, πνπ ηειηθά θαζίζηαηαη κία απφ ηηο θεληξηθφηεξεο έλλνηέο ηεο.  
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2.3.5. Η επζύλε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο, ην απνηέιεζκα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο 

αθνξά έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ πιήζνο απνθάζεσλ 

ηηο νπνίεο θαινχληαη λα ιάβνπλ νη ηειεπηαίνη ζηεξηδφκελνη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απηέο θαηαζηάζεηο θαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην 

ειεγθηηθφ έξγν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαζίζηαηαη άθξσο ζεκαληηθφ κηαο 

θαη είλαη επηηαθηηθή ε νξζή, απξφζθνπηε, αλεμάξηεηε θαη ζπλεπήο εθηέιεζή ηνπ. ε 

απηφ αθξηβψο ην ζεκείν γελληέηαη θαη ε έλλνηα ηεο επζχλεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, απέλαληη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηα ζπκθέξνληα πνπ απηνί εθπξνζσπνχλ. ε 

επζχλε απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηελ εζηθή θαη ηε λνκηθή, 

φπσο απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

2.3.5.1. Η εζηθή επζύλε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

Οη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, έρνληαο αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εμππεξεηήζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρνπλ απηφκαηα εζηθή 

επζχλε απέλαληη ζε απηφ. Ζ εζηθή επζχλε είλαη ζηελ νπζία έλαο θψδηθαο ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην πψο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά θάζε 

επαγγεικαηία ζηελ πξάμε. Έηζη, δξψληαο σο κέιε ελφο επαγγεικαηηθνχ ζπλφινπ, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ηφζν σο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, φζν 

θαη σο πξνο ηξίηνπο. 

 Απηφο ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνζηαηεχεη ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηελ εηθφλα ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Δπίζεο, απνηειεί έλδεημε φηη ε επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Σν 

θχξην δεηνχκελν είλαη ν νξθσηφο ειεγθηήο λα απνηειεί γηα ηνπο γχξσ έλαλ 

επαγγεικαηία ππεχζπλν θαη έκπηζην σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα εμππεξεηεί 

αλάγθεο ηηο νπνίεο νξίδεη ν ζεζκφο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ελψ παξάιιεια λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζσπηθή θαη εζηθή ζπλέπεηα.   
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ηελ Διιάδα, αλ θαη δελ έρεη ζπγθξνηεζεί έλαο απηφλνκνο εληαίνο θψδηθαο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηα δηάθνξα λνκνζεηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο πξνβιέπνπλ κηα ζεηξά απφ πξνιεπηηθέο νδεγίεο, 

απαγνξεχζεηο θαη θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

 Απηφ φκσο πνπ έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επζχλε 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε εζηθή θαη ζπκπεξηθνξά 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θάζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή μερσξηζηά θαη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Δίλαη επλφεην 

ινηπφλ φηη, φηαλ ην αίζζεκα ηεο εζηθήο επζχλεο πεγάδεη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

ην ραξαθηήξα ηνπ θάζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ν ηειεπηαίνο, εμαηηίαο ηεο 

γεληθφηεξεο ζηάζεο δσήο πνπ ηνλ δηαθξίλεη, ελεξγεί θαη σο επαγγεικαηίαο κε 

νξηζκέλεο αξρέο θαη αμίεο, νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζε παξαβαηηθέο πξάμεηο θαη 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαη θαηά επέθηαζε γηα 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. 

 

2.3.5.2. Η λνκηθή επζύλε ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

Ζ λνκηθή επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή δηαθξίλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο 

ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ηελ αζηηθή επζχλε, ηελ πνηληθή επζχλε θαη ηελ πεηζαξρηθή 

επζχλε. (Καδαληδήο, 2006) 

Ζ αζηηθή επζχλε, ε νπνία θξίλεηαη θαη ε πιένλ ζεκαληηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, απνηειεί ηελ επζχλε γηα απνδεκίσζε πξνο άηνκα πνπ έρνπλ 

δεκησζεί ιφγσ πιεκκεινχο ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

(Καξακάλεο, 2008). Σν ζέκα ηεο επζχλεο απηήο ην θαηνρπξψλεη ην άξζξν 37, 

παξάγξαθνο 3, ηνπ λφκνπ 2190/1920, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο 

επζχλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα νπνηνδήπνηε πηαίζκα θαη 

ππνρξενχληαη ζε απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο, θαη φπσο πξνθχπηεη, ε επζχλε ηνπο είλαη 

αηνκηθή θαη φρη ζπιινγηθή, αθφκε θαη αλ ηνλ έιεγρν ηνλ δηελήξγεζαλ δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξνη. Γηα ηε ζεκειίσζε πηαίζκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δφινο ή βαξηά 

ακέιεηα θαη ε δεκηά απνδεδεηγκέλα λα πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ηνπ ειέγρνπ (άξζξν 9 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 226/1992). Παξάιιεια κε απηέο 

ηηο δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη ηα άξζξα 914 θαη 919 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν απηφο πνπ δεκίσζε θάπνηνλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ 
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απνδεκηψζεη. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ινηπφλ, έρεη ηελ επζχλε λα απνδεκηψζεη 

ηνπο ηξίηνπο, κεηφρνπο, επελδπηέο, δαλεηζηέο θ.ιπ., ηνπο νπνίνπο έβιαςε κε πξάμε 

ηνπ ή παξάιεηςή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, έκκεζα ε επζχλε απνδεκίσζεο πξνο 

ηξίηνπο ζπλάγεηαη θαη απφ ην άξζξν 16 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 226/1992, ζην 

νπνίν νξίδεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ή νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηάο ζε ηξίηνπο.     

Όζν αθνξά ζηελ πνηληθή επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, απηή 

ζεκειηψλεηαη κε ην λφκν 2190/1920 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 63β θαη 63γ. ην 

άξζξν 63β αλαθέξεηαη φηη, εάλ νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο απφ ακέιεηα ζεψξεζε σο 

λνκίκσο έρνληα ηζνινγηζκφ πνπ θαηαξηίζζεθε παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 

ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη' ειάρηζηνλ ή κε κία απφ ηηο πνηλέο απηέο, ελψ ζε πεξίπησζε 

δφινπ ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 57. Αληίζηνηρα, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 63γ αλαθέξεηαη φηη, νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο πνπ δελ ηεξεί πιήξε 

ερεκχζεηα ησλ φζσλ παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. Ζ παξάβαζε ηνπ 

θαζήθνληνο ηεο ερεκχζεηαο αλαθέξεηαη θαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226/1992, θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 16, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη 

γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Δπηπιένλ, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 63γ ηνπ λφκνπ 2190/1920, αλαθέξεηαη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, ν 

νπνίνο δε δήισζε θψιπκα δηνξηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε 

νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ νπνία είηε ηπγράλεη λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ είηε ηελ ππεξεηεί κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ή είρε ηελ ηδηφηεηα απηή 

παιαηφηεξα ρσξίο φκσο λα έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ δχν έηε, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηελ πνηληθή επζχλε ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ξπζκίδεη ε λνκνζεζία βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο πνηληθνχ δηθαίνπ 

πνπ ηζρχεη ζε θάζε ρψξα. 

Σέινο, ε πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηνηρεηνζεηείηαη κε 

ην άξζξν 20 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 226/1992, ζην νπνίν νξίδνληαη κέηξα γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ε ζπγθξφηεζε 

ελφο ηξηκεινχο Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν κπνξεί λα παξαπεκθζεί νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 



 

44 

 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ) ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, 

πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πθίζηαηαη φηαλ απηφο αζθεί 

πιεκκειψο ηα θαζήθνληα ηνπ, επηδεηθλχεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, θαζψο θαη φηαλ πξνβεί ζε 

παξάβαζε λφκνπ, θαλνληζηηθήο δηάηαμεο ή δενληνινγηθψλ θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 

Οη πνηλέο πνπ κπνξεί λα ηνπ επηβιεζνχλ απφ ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, αθνχ πξψηα 

θξίλεη θπζηθά ηελ ελνρή ηνπ, είλαη ε νξηζηηθή παχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε 

πξνζσξηλή παχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ή απιά 

επίπιεμε.   

 

2.4. Η αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

 

Όπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηα πξναλαθεξζέληα, κέζα ζηε ζεκεξηλή 

πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαη εηδηθά απηψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ αμηφινγν 

πινχην, ν νπνίνο είλαη θηήκα ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο, θαζίζηαηαη 

νινέλα θαη πην επηηαθηηθφο. Αληίζηνηρα, θαη ν ξφινο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, δειαδή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, απνθηά κηα ζπλερψο απμαλφκελε 

ζεκαζία. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν θαη δηθαηνινγεί 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ είδνπο ειέγρνπ, θαη θαηά επέθηαζε ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ θιάδνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, είλαη ε Αλεμαξηεζία (Abu Bakar and 

Ahmad, 2009). Γεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη αλεμαξηεζία θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πείζνληαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα απηψλ, θαη έηζη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζίζηαληαη έλα απφ ηα θχξηα κέζα, απφ ηα νπνία ζα 

αληιήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Έηζη 

είλαη εχινγν λα εηπσζεί φηη, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Αληίζεηα, ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία κηαο ζεηξάο 

εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ, θαζψο θαη θαηάξξεπζεο κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε 
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νιφθιεξν ηνλ θφζκν (γηα παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο Enron Corporation, ηεο 

NextCard Inc. ηεο WorldCom Inc. θαη ηεο Lehman Brothers Holdings Inc. ζηηο ΖΠΑ, 

ηεο HIH Insurance θαη ηεο One.Tel ζηελ Απζηξαιία, ηεο Parmalat SpA ζηελ Ηηαιία 

θαη ηεο Αζπίο Πξφλνηα ζηελ Διιάδα), γεγνλφο πνπ εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή απηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηα ηειεπηαία έηε απνηειεί ην επίθεληξν ησλ δηαθφξσλ 

ζπδεηήζεσλ, αλαιχζεσλ θαη κειεηψλ. Δληνχηνηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, κηα ζεηξά ζρεηηθψλ δεηεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο 

παξακέλνπλ αθφκε άιπηα.  

 

2.4.1. Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε απφιπηε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα (Antle, 

1984; Schutze, 1994; Beattie et al. 1999; Bartlett, 1999; Fernley et al., 2005). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δπζθνιία απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, απφ ηε κία φπσο αλαθέξεη 

ν Gwilliam (1987) ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο απηήο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί κία έλλνηα πνπ εμαξηάηαη απφ έλα 

πιήζνο κεκνλσκέλσλ παξαγφλησλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε (Wines, 

2012).   

Παξφια απηά, ζηελ πξνζπάζεηα λα απνδνζεί ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο έρνπλ 

δηαηππσζεί αλά θαηξνχο δηάθνξνη νξηζκνί φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αξρηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ην νηθνλνκηθφ κνληέιν, ν DeAngelo (1981) φξηζε ηελ 

αλεμαξηεζία σο ηελ ππφ φξνπο πηζαλφηεηα ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα 

απνθαιχςεη ηελ παξάβαζε πνπ εληφπηζε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ 

έξγνπ. Ο παξαπάλσ νξηζκφο αλαθέξεηαη θαη σο ν πην δεκνθηιήο ζηε βηβιηνγξαθία, 

ελψ φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Wattsθαη Zimmerman (1983) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια θαη σο νξηζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, γεγνλφο ην 

νπνίν ζεκαηνδνηεί ηνλ πςειφ βαζκφ κε ηνλ νπνίν είλαη ζπλπθαζκέλε ε έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν.  

Αθφκε, ε αλεμαξηεζία αλαθέξεηαη θαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή λα ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα (McKinley et al., 1985). 

Οκνίσο, νη Arens et al. (1991) πεξηγξάθνπλ ηελ αλεμαξηεζία σο ηε ιήςε κηαο 
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ακεξφιεπηεο γλψκεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ έθδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, ν Knapp (1985) ηελ φξηζε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή λα αληηζηέθεηαη ζηηο πηέζεηο ηνπ πειάηε, δειαδή ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα, θάλνληαο έηζη εκθαλή ηελ άκεζε ζρέζε πνπ έρεη κε ηε ζχγθξνπζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ δηάθνξσλ κεξψλ-ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε 

παξφκνηα πιαίζηα, ε αλεμαξηεζία κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ε αλεπεξέαζηε ζηάζε, 

θξίζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηξίηνπο θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ (ISB, 2000; Gay and Simnett, 2003; Louwers et 

al., 2007).    

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζίαο 

ησλ DeFond et al. (2002), κε βάζε ηελ νπνία ε εμεηαδφκελε έλλνηα είλαη ζπλψλπκε 

κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

αληηζηέθεηαη ζε πηζαλέο πηέζεηο ηξίησλ, θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

ηνπ έξγνπ.  

Με βάζε ηνπο νξηζκνχο απηνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ είλαη κηα έλλνηα ζπγθερπκέλε θαη αζαθήο, ε νπνία έρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Δληνχηνηο, κέζα απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη φηη ν νξηζκφο ηεο ελέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν φςεηο, απηή 

ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απηή ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ εκθάληζε 

(Mautz and Sharaf, 1961; Beattie et al., 1999; Craswell et al., 2002; Abu Bakar et al., 

2005; Alleyene et al., 2006; Nelson, 2006). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ακεξφιεπηε 

ζηάζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ελψ ε δεχηεξε ζηελ αληίιεςε πεξί 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ έλαλ ινγηθφ παξαηεξεηή, δειαδή 

έλαλ ηξίην (Beattie et al., 1999). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζπλαληάηαη 

θαη σο αλεμαξηεζία ζηε ζθέςε, πθίζηαηαη φηαλ ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο είλαη 

πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα ελεξγεί κε αληηθεηκεληθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ακεξνιεςία 

φληαο αλεπεξέαζηνο απφ θάζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ (Wines, 2012). Με άιια 

ιφγηα, αλαθέξεηαη ζηε λνεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ έθθξαζε γλψκεο απφ 

κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ρσξίο ηελ επίδξαζε επηξξνψλ πνπ 

εμαζζελίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε, επηηξέπνληαο ηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ελεξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη λα επηδεηθλχεη αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαγγεικαηηθφ 
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ζθεπηηθηζκφ (IFAC, 2009). εκεηψλεηαη ινηπφλ φηη, ε αλεμαξηεζία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κία έλλνηα αληηθεηκεληθή. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο ηξίηνπο-ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο 

επίζεο θαη φηη απηνί δελ έρνπλ ζπλήζσο θαλέλαλ ηξφπν λα δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμε 

ή κε ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

αλεμαξηεζία απηή εθηφο απφ πξαγκαηηθή ζα πξέπεη λα είλαη θαη εκθαλήο (Axelson, 

1963; Shockley, 1982). Απηή ε δηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο αλαθέξεηαη, ινηπφλ, ζηελ 

απνθπγή γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθά ψζηε έλα ινγηθφ θαη 

πιεξνθνξεκέλν ηξίην κέξνο, έρνληαο γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ζα 

θαηέιεγε ζην ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε αθεξαηφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ν 

επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο κηαο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο ή ελφο κέινπο ηεο νκάδαο 

δηαζθάιηζεο έρνπλ πεξηνξηζζεί (IFAC, 2009). Με άιια ιφγηα, ε αλεμαξηεζία ζηελ 

εκθάληζε αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, θαη  θαηά ζπλέπεηα, πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα 

ππνθεηκεληθή.    

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ε αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαθέξνπλ. Έηζη, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ν νξθσηφο ειεγθηήο λα είλαη αλεμάξηεηνο ηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν 

θαη ζηελ εκθάληζε, θαζψο ην έλα δελ ζπλεπάγεηαη ην άιιν. Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ 

φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κε κεηξήζηκε ε πιεηνςεθία ησλ 

κειεηψλ αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ εκθάληζε, ε νπνία 

απνηειεί κηα έλλνηα κεηξήζηκε θαη εκπεηξηθή (Dykxhoom and Sinning, 1982; Beattie 

et al., 1999).  

Απφ φια φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηειεί κία έλλνηα ζρεηηθή θαη φρη 

απφιπηε, ελψ παξάιιεια ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη φρη απηνζθνπφο 

(McGrath et al., 2001). πλεπψο, είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο επζχλεο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή απνθιεηζηηθά λα δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.  
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 Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ θαηξφ σο ην πην ζεκαληηθφ, ίζσο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(Barkes et al., 2002), θαζψο θξίλεηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Callaghan et al., 2009). Αδηακθηζβήηεηα, ρσξίο απηή νη 

εμσηεξηθνί έιεγρνη δελ ζα είραλ θακία αμία, θαζψο ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ ζα θαζίζηαλην ρξήζηκα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Johnstone et al., 2001). 

 πλαθφινπζα, ν Adelaja (2009) εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη νη αμηφπηζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκίαο. Απηφ δηφηη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηεξίδνληαη ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα πξνβνχλ ζηελ θαηά ην 

δπλαηφ νξζφηεξε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο (Ghosh and Moon, 2004; Cameran et 

al., 2005).  

Με ζθνπφ ινηπφλ λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο, νη εθάζηνηε νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ησλ εμσηεξηθψλ-αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ, δειαδή ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο 

ειέγρνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθθέξνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

γλψκε αλάινγα κε ηα επξήκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ 

φηη, ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

πξνέξρεηαη άκεζα απφ ην ιφγν χπαξμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ 

φηη πθίζηαηαη αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ (Abbott et al., 2003; Godfrey et al., 2003) φπσο πεξηγξάθεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ελψ ηαπηφρξνλα δηθαηνινγεί απφιπηα ηελ χπαξμε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (DeAngelo, 1981; Pany and Reckers, 

1983).   

Έηζη, ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή αλαθέξεηαη θαη σο ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο θαη ην ζεκέιην ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο (Gramling and 

Karapanos, 2008), ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ πθίζηαηαη αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πξνο ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, ε επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε δελ έρεη αμία θαη ρξεζηκφηεηα, ελψ 
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αληίζηνηρα παχεη πιένλ λα πθίζηαηαη θαη ε αλάγθε γηα ην ελ ιφγσ επάγγεικα (Salehi 

et al., 2009). Αληίζεηα, απφ κία άιιε νπηηθή γσλία, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο πνπ 

ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη δήηεζε γηα ηηο ειεγθηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πείζεη 

ηελ αγνξά γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη απηή ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά θαη ζηε θήκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (Dart, 2011).  

 

2.4.2. Η αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή θαη ε πνηόηεηα ηνπ ειεγθηηθνύ ηνπ 

έξγνπ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζε γεληθά πιαίζηα ε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή δηθαηνινγείηαη απφιπηα απφ ηελ 

χπαξμε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Δηδηθφηεξα 

φκσο, απνθηά αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη θαζίζηαηαη κία έλλνηα νξφζεκν γηα 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν δηφηη εμ’ νξηζκνχ ζπλδέεηαη θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, κία έλλνηα πνπ αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην θαη φπσο έγηλε αληηιεπηφ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νπνίν κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ νη αξκφδηνη θνξείο 

εζηηάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο DeAngelo (1981), 

Palmrose (1988) θαη Hussainey (2009), ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη 

σο ε ζπλδπαζκέλε πηζαλφηεηα, θαηαξρήλ ηνπ εληνπηζκνχ θαη θαηφπηλ ηεο αλαθνξάο 

νπζηαζηηθψλ ιαζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

πηζαλφηεηα απηή εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρεη ν 

εθάζηνηε ειεγθηήο, φζν θαη απφ ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα 

λα εθθέξεη νπνηαδήπνηε γλψκε ρσξίο λα ππνθχπηεη ζε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη ζε 

πηζαλέο αζθνχκελεο πηέζεηο απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε (Elliott and Jacobson, 

1998; Jubb, 2000; Vanstraelen, 2000; Richard, 2006; Mohamed and Habib, 2013). 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, ινηπφλ, 

είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (Suseno, 2013), γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηηο δχν έλλνηεο αιιειεμαξηψκελεο. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη φηη φζν ρακειφηεξν 

είλαη ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηείλεη λα ππνβαζκίδεηαη 

(Srinivasan et al., 2002; Pike, 2003; Richard, 2006; Baotham, 2009; Suseno, 2013). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο δελ παξακείλεη αλεμάξηεηνο 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ είλαη πηζαλφηεξν λα κελ αλαθεξζνχλ 
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ηπρφλ παξαηππίεο θαη παξαβάζεηο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γεγνλφο ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πνηφηεηα ειέγρνπ. Αληίζεηα, εάλ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο 

αλαθξίβεηεο, φληαο αλεμάξηεηνο, ηφηε ν ελ  ιφγσ έιεγρνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

πνηφηεηα. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη, εθφζνλ ε έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ 

εκθάληζε, είλαη εχινγν φηη θαη ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα επεξεάδεηαη 

θαη απφ ηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο. Όπσο, φκσο, έρεη πξναλαθεξζεί ε αλεμαξηεζία 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία έλλνηα δχζθνιν λα παξαηεξεζεί θαη επνκέλσο είλαη 

κε κεηξήζηκε, ζε αληίζεζε κε ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, ε νπνία κπνξεί 

εχθνια λα κεηξεζεί κέζσ ησλ αληηιήςεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απφ απηή ηελ άπνςε ινηπφλ, 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηεξεχλεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηέρεη ε αληηιακβαλφκελε αλεμαξηεζία, δειαδή ε 

αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε. (Hardies et al., 2009; Enofe et al., 2013)  

ηε ζπλέρεηα, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη πθίζηαληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο νη 

νπνίνη επηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ αληηιακβαλφκελε αλεμαξηεζία, ζπλεπάγεηαη φηη 

θαη ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ απηέο ηηο 

κεηαβιεηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζπκβάιεη φρη κφλν 

ζηε κειέηε ηεο Αλεμαξηεζίαο, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

θαηά επέθηαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Δηθφλα 2). 
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Δηθόλα 2: πζρέηηζε κεηαμχ Αλεμαξηεζίαο θαη Πνηφηεηαο Διέγρνπ 

 

2.4.3. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή  

Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, φπσο 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε νπνία πεγάδεη ηφζν απφ ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γεληθφηεξα, είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Έηζη ινηπφλ, ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληνχληαη παξάγνληεο νη 

νπνίνη απεηινχλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, δειαδή 

απνηεινχλ δπλεηηθφ θίλδπλν γηα απνκείσζε απηήο, θαζψο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ηελ εληζρχνπλ. 

Όζν αθνξά ζηηο απεηιέο ηεο αλεμαξηεζίαο, απηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζηελ απεηιή απφ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, ζηελ απεηιή απηφ-αλαζεψξεζε, ζηελ απεηιή 

απφ ηελ άζθεζε παξέκβαζεο, ζηελ απεηιή ηεο νηθεηφηεηαο ή ηεο εκπηζηνζχλεο θαη 

ζηελ απεηιή ηνπ εθθνβηζκνχ (European Commission, 2002; IFAC, 2001). 

Αλαθνξηθά κε ηελ απεηιή απφ πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή κπνξεί λα απεηιεζεί απφ κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ άκεζν ή έκκεζν 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηηο ακνηβέο πνπ εθιακβάλεη απφ 

έλαλ πειάηε-νηθνλνκηθή κνλάδα, επηζπκία γηα είζπξαμε θαζπζηεξεκέλσλ ακνηβψλ, 

Ποιότθτα 
Εξωτερικοφ 

Ελζγχου

Γνϊςεισ και 
Ικανότθτεσ 

Ορκωτοφ Ελεγκτι 
Λογιςτι

Θεωρείται ςτακερι 
μεταβλθτι 

Ανεξαρτθςία 
Ορκωτοφ Ελεγκτι 

Λογιςτι

Ανεξαρτθςία ςτθν 
Πραγματικότθτα

Μεταβλθτι μθ 
μετριςιμθ

Ανεξαρτθςία ςτθν 
Εμφάνιςθ

Παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθν 

ανεξαρτθςία ςτθν 
εμφάνιςθ

Ποιότθτα 
Χρθματοοικονομικϊν 

Καταςτάςεων
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θφβνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ πειάηε. Δπηπιένλ, ε απεηιή ηεο απηφ-αλαζεψξεζεο 

αθνξά ηε δπζρέξεηα δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζε δηαδηθαζίεο απηφ-

αλαζεψξεζεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ην απνηέιεζκα ή ηα ζπκπεξάζκαηα 

πξνεγνχκελεο απνζηνιήο, ειεγθηηθή ή κε, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ ηνπ γξαθείν πξέπεη λα ζπδεηεζεί ή λα επαλεθηηκεζεί γηα λα 

αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξέρνληα έιεγρν. 

ηε ζπλέρεηα, ε απεηιή απφ ηελ άζθεζε παξέκβαζεο πθίζηαηαη φηαλ ε  

Αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν εάλ απηφο ιακβάλεη 

ζέζε ππέξ ή θαηά ηνπ πειάηε ηνπ ζε δηαδηθαζία αληηδηθίαο ή ζε αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ παξέκβαζε ππέξ ηνπ πειάηε ζε δηαδηθαζία 

ελψπησλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, δηαπξαγκάηεπζε ή πξνψζεζε κεηνρψλ ή ηίηισλ ηνπ 

πειάηε θηι.. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ απεηιή ηεο νηθεηφηεηαο ή ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ν νξθσηφο ειεγθηή ινγηζηήο κπνξεί λα επεξεαζηεί ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε θαη έηζη λα 

ζπκπεξηθεξζεί ππεξβνιηθά επκελψο απέλαληη ηνπ. Έηζη, ε δηαηήξεζε καθξψλ θαη 

ζηελψλ ζρέζεσλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πειάηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή 

εκπηζηνζχλε ζηνλ πειάηε θαη ζε κεησκέλε αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ εμαθξίβσζε 

ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Σέινο, ε απεηιή εθθνβηζκνχ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα 

απνζαξξπλζεί ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα ελεξγήζεη αληηθεηκεληθά ιφγσ ησλ 

απεηιψλ ελφο, γηα παξάδεηγκα, ηζρπξνχ ή ηδηαίηεξα απηαξρηθνχ πειάηε, ή ηνπ θφβνπ 

πνπ απηφο εκπλέεη.  

  Αλαιπηηθφηεξα, ζε απηά ηα πιαίζηα βαζηθήο νκαδνπνίεζεο ησλ απεηιψλ ηεο 

Αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, νη δηάθνξνη εξεπλεηέο θαζφξηζαλ κηα 

ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξλεηηθά ζε 

απηή. Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ: 

 Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε-νηθνλνκηθή κνλάδα, ζηνλ νπνίν πξνζθέξεη 

ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν (Shockley, 1982; Gul, 1991; Teoh and Lim, 1996; Beattie et 

al., 1999; Barkes, 2002; Alleyne et al., 2006; Salehi et al., 2009; Al-Ajmi and 

Saudagaran, 2011).  

 Ο βαζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ (Knapp, 1985; Beattie et al., 1999; Craswell et al., 2002; Sucher 

and Maclullich, 2004; Abu Bakar et al., 2005; Alleyene et al., 2006; Abu Bakar and 
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Ahmad, 2009; Salehi et al., 2009; Adeyemi and Akinniyi, 2011, Al-Ajmi and 

Saudagaran, 2011). 

 Ζ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα (Pany and 

Reckers, 1983; Knapp, 1985; Bartlett, 1993; Teoh and Lim, 1996; Beattie et al., 1999; 

Alleyne et al., 2006; Hay et al., 2006; Law, 2008; Abu Bakar and Ahmad, 2009; 

Salehi et al., 2009; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011; Schmidt, 2012). 

  Σν κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ (DeAngelo, 1981;  Shockley, 1982; 

Beattie et al., 1999; Abu Bakar et al., 2005; Alleyne et al., 2006; Abu Bakar and 

Ahmad, 2009; Salehi and Mansoury, 2009; Adeyemi and Akinninyi, 2011; Al-Ajmi 

and Saudagaran, 2011). 

 Σν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ απνδνρή δψξσλ πςειήο αμίαο απφ ηνλ 

πειάηε-ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηελ χπαξμε παιαηφηεξσλ νθεηιψλ (Pany 

and Reckers, 1980; Lindsay et al., 1987; Alleyne et al., 2006; Salehi et al., 2009).  

 Ζ ζεηεία θαη ε ζπρλφηεηα ελαιιαγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηελ ακνηβή ηνπ απφ 

ηνλ πειάηε-νηθνλνκηθή κνλάδα (Shockley, 1981; Teoh and Lim, 1996; Geiger and 

Raughunandan, 2002; Abu Bakar et al., 2005; Allyene et al., 2006; Moore et al., 

2006; Abu Bakar and Ahmad, 2009; Adeyemi and Akinniyi, 2011; Al-Ajmi and 

Saudagaran, 2011; Okolie, 2014). 

 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο ην 

κέγεζνο, ε θήκε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε (DeAngelo, 1981; Knapp, 1985; 

Gul, 1989; Abu Bakar et al., 2005; Alleyne et al., 2006; Abu Bakar and Ahmad, 2009; 

Al-Ajmi and Saudagaran, 2011).  

 Ζ επειημία ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (Knapp, 1985; Magee and Tseng, 1990; 

Beattie et al., 1999; Alleyne et al., 2006; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). 

 Ζ ηπρφλ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή σο αλψηεξν ή 

αλψηαην ζηέιερνο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Menon and Williams, 

2004; Lennox, 2005). 

 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία, φπσο ην κέγεζνο ηεο 

θνηλσλίαο, νη δεζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νληνηήησλ, 
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ε θνπιηνχξα θηι. (Canning and Gwilliam, 1999; Patel and Psaros, 2000; Alleyne et 

al., 2006; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πθίζηαληαη θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, δειαδή ηελ 

εληζρχνπλ. Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ: 

 Σν ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε χπαξμεο 

επηηξνπήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ην ζεζκφ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν ζε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεί 

ρακειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθφ έξγν (Beattie et al., 1999; Gul, 1989; Teoh and Lim, 

1996; Abbott et al., 2003; Abu Bakar et al., 2005; Alleyne et al., 2006; Abu Bakar et 

al., 2009; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). 

 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ (είδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ακνηβή πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε κία απφ απηέο) κεηαμχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα (Teoh and Lim, 1996; 

Beattie et al., 1999; Allyene et al., 2006; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011).   

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζνβαξφηεηα θαη ε βαξχηεηα ηνπ 

θαζελφο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηαθέξεη θαη εμαξηάηαη απφ 

πνηθίιεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο απφ ηελ έληαζή ηνπ, ην γεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα θηι. Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ηελ 

αληηιακβαλφκελε αλεμαξηεζία θαη ην πψο απηνί νη παξάγνληεο ηελ επεξεάδνπλ, θάηη 

ην νπνίν κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη λα κεηξεζεί, θαη ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνηειεί έλα άθξσο ππνθεηκεληθφ δήηεκα θαζψο εμαξηάηαη 

απφ ηελ θξίζε ηνπ θαζελφο.     

 

2.4.4. Σν ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ 

ειεγθηή ινγηζηή 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη απνδεδεηγκέλα πθίζηαηαη έλα επξχ 

θάζκα θαηαζηάζεσλ θαη παξαγφλησλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εμαζζελίζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, θάηη ην νπνίν έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηή αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, 
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θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη κέζσ ησλ δηαθφξσλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ παγθνζκίσο 

δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε απηήο, ηφζν ζε δηεζλέο 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν θαζνξίζηεθαλ νξηζκέλα κέηξα κε ηε κνξθή λφκσλ ή 

θαλφλσλ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ζα 

παξακείλνπλ αλεμάξηεηνη απφ ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο-πειάηεο ηνπο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ινηπφλ, ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC), ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο ηεο, έζεζε ζε θπξίαξρε ζέζε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

αλεμαξηεζίαο.  

χκθσλα κε απηνχο ηνπο θαλφλεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην 

Γηεζλέο Πξφηππν Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 1, θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο, ζρεδηαζκέλεο θαηαιιήισο, ψζηε λα παξέρνπλ 

εχινγε δηαζθάιηζε φηη απηή θαη ην πξνζσπηθφ ηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

αλεμαξηεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν θψδηθα θαη ηηο εζληθέο 

δενληνινγηθέο απαηηήζεηο. 

Με ηε ζεηξά ηνπο, απηέο νη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο αλεμαξηεζίαο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπνπλ ηα αθφινπζα (IFAC, 2009; Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012): 

 Σε γλσζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αλεμαξηεζίαο ζην πξνζσπηθφ ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνθαίλνληαη αλ ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο απηέο γηα θάζε αλαιακβαλφκελν έξγν. 

 Σελ ππνρξέσζε ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ θαη απφ ην πξνζσπηθφ, 

ζρεηηθά κε ηα αλαιακβαλφκελα έξγα θαη ηηο ηπρφλ απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 Σε δηαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε, απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηε κείσζε απηψλ ζε 

απνδεθηφ επίπεδν. 

     Σε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

αλεμαξηεζίαο, λα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ θαη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αληίδξαζεο ζε εληνπηδφκελνπο θηλδχλνπο. 
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Δπηπιένλ, θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

εηεζίσο έγγξαθε επηβεβαίσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ Αλεμαξηεζία απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηεο πνπ απαηηείηαη λα είλαη 

αλεμάξηεην, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC θαη ηηο εζληθέο 

δενληνινγηθέο απαηηήζεηο. Αθφκε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο ιφγσ 

εμνηθείσζεο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ζε έλα ειεγθηηθφ έξγν ηνπ 

ίδηνπ πξνζσπηθνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Γηνίθεζε θάζε ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε 

κείσζε ηεο απεηιήο απηήο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο 

απηήο εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ ππεχζπλνπ ειεγθηή θαη ησλ 

ππεπζχλσλ γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ δηθιίδσλ πνηφηεηαο ζε ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ (IFAC, 2009; Λνπκηψηεο θαη 

Σδίθαο, 2012). 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 220, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ, ν ππεχζπλνο ειεγθηήο θέξεη ηελ επζχλε λα 

εθαξκφζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο θαη 

αλεμαξηεζίαο. πλεπψο, επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη (IFAC, 2009; 

Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012): 

 Να απνθηήζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

απεηιέο θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 Να αμηνινγήζεη πιεξνθνξίεο γηα εληνπηζκέλεο παξαβάζεηο, εάλ απηέο 

ππάξρνπλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλεμαξηεζίαο ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο γηα λα πξνζδηνξίζεη εάλ απηέο δεκηνπξγνχλ απεηιή θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο 

γηα ηελ αλάζεζε ειέγρνπ. 

 Να ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηε κείσζή 

ηνπο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ή, εθφζνλ θξηζεί 

ζθφπηκν, λα απνζπξζεί απφ ηελ αλάζεζε ειέγρνπ, φπνπ ε απφζπξζε είλαη δπλαηή 

ζχκθσλα κε ηνλ εθαξκνζηέν λφκν ή θαλνληζκφ, θαζψο θαη λα αλαθέξεη ακέζσο ζηελ 

ειεγθηηθή εηαηξεία θάζε αδπλακία λα επηιχζεη ην ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο. 
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Αθφκε, ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ, ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο θαιείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν θαη θάζε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία 

πνπ ππνζηεξίδεη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα.   

χκθσλα πάιη κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 260, ζηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηα εμήο 

(IFAC, 2009; Λνπκηψηεο θαη Σδίθαο, 2012): 

 Γήισζε φηη ε ειεγθηηθή νκάδα θαη άιινη ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία έρνπλ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλεμαξηεζία. 

 Όιεο ηηο ζρέζεηο θαη άιια ζέκαηα κεηαμχ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε κπνξεί εχινγα λα 

ζεσξεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ζπλνιηθψλ 

ακνηβψλ πνπ ρξεψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηφζν γηα παξερφκελεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, φζν θαη γηα παξερφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 Σα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ή ηε κείσζή ηνπο ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ 8
ε
 Οδεγία 

(2006/43/ΔΔ/200615), ξχζκηζε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, έλα απφ ηα νπνία είλαη απηφ ηεο αλεμαξηεζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ απηήο νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

αλεμαξηεζίαο απφ ηνλ πειάηε-νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δελ αλακηγλχνληαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 22 ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο 

ζεζπίδνληαη νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη αλαδνρή ηνπ ειέγρνπ φηαλ εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ππάξρεη άκεζα ή έκκεζα θαηνρή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, άιια επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ζρέζε εξγαζίαο, 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ή άιιε ζρέζε, ηέηνηα πνπ έλα ινγηθά θαη 

αληηθεηκεληθά ζθεπηφκελν ηξίην πξφζσπν, έρνληαο γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 



 

58 

 

πιεξνθνξηψλ, ζα ζπκπέξαλε φηη πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

 Όηαλ πθίζηαληαη απεηιέο (φπσο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, εμνηθείσζε θαη 

θηιηθέο ζρέζεηο, ζχκπησζε θξηλφκελνπ θαη θξηηή, ζπλεγνξία θαη απεηιέο), ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πξέπεη λα ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα 

γηα λα κεηψζεη απηέο ηηο απεηιέο. Δάλ νη απεηιέο απηέο είλαη ηφζν ζνβαξέο ψζηε, παξά 

ηα κέηξα, λα πεξηνξίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, ηφηε ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν δελ 

πξέπεη λα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν. 

Σέινο, ζε εζληθφ επίπεδν, ζε κία πξνζπάζεηα ζσξάθηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ 

ειιεληθή πνιηηεία κηα ζεηξά θαλνληζκψλ θαη λφκσλ. 

Αξρηθά ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΦΔΚ 364Β΄/7.5.1997), ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη κεηαμχ άιισλ 

λα ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Αλαιπηηθφηεξα, κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, θάζε κέινο ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ ηνπ 

έξγν θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ 

ειεγρφκελνπ. Ο νξθσηφο ειεγθηή ινγηζηήο πνπ αδπλαηεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, ψζηε 

λα παξέρεη κία έληηκε θαη ακεξφιεπηε γλψκε, νθείιεη λα κελ απνδερζεί ηελ εξγαζία 

ή λα δηαθφςεη ηελ αλαηεζείζα ζε απηφλ εξγαζία, εάλ νη ππάξρνπζεο ή 

δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο θινλίδνπλ είηε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

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

κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Δπηπιένλ, θάζε νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν θαη θάζε κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ: 

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

πνπ επηηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. Γελ είλαη 

αζπκβίβαζηε ε παξνρή ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ παξερφκελσλ 
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ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαηεζέλ 

ζε απηφλ έξγν. 

 Ζ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

 Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρνκέλνπ. Δπίζεο, 

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

απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 Να ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρνκέλσλ ή 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο 

αληηθεηκεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ. 

 Να κελ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρνκέλνπ ή απφ ην πφξηζκα 

ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

 Να κελ απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρνκέλνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα. 

 Να κε δέρεηαη απφ ηνλ ειεγρφκελν πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν απηνχ. 

 Να κε δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ 

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

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάζεζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ. 

 Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην 

επάγγεικα, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε 

αλαηηζέκελεο ζε απηφλ εξγαζίαο. 

 Απαγνξεχεηαη ζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ζε ειεγθηηθφ γξαθείν ε κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε ή εθ ησλ πζηέξσλ κείσζε ηεο λφκηκεο ακνηβήο 

ηνπ. παξέθθιηζε απφ ηελ απαγφξεπζε απηή επηηξέπεηαη κφλν εάλ ζπληξέρεη εηδηθά 

αηηηνινγεκέλνο ιφγνο θαη έρεη ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 



 

60 

 

 Απαγνξεχεηαη ζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ε αλάιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ απφ 

ην λφκν εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ν ίδηνο ή κέινο 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ηνπ έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ σο ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο νηθνλνκηθήο απηήο 

κνλάδαο, είηε κέινο ηεο Γηνίθεζήο ηεο, είηε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, είηε νηθνλνκηθφο, 

ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ή εζσηεξηθφο ειεγθηήο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ησλ πην 

πάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Ζ απαγφξεπζε απηή κπνξεί 

λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ 3148/2003, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζεζπίδνληαη απζηεξά θαη εθηεηακέλα 

αζπκβίβαζηα γηα φινπο ηνπ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία, 

κε ζθνπφ ηελ ελ κέξεη δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Έηζη, δελ επηηξέπεηαη ζε 

ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα δηελεξγεί 

έιεγρν ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε 

ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, απφ ηελ 

νπνία πξνμελείηαη ακνηβαηφηεηα ζπκθεξφλησλ, φπσο:  

 Δθπξνζψπεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο. 

 πκκεηνρή ζηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 πκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν 

ζρήκα θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Σήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 Λνγηζηηθέο ππεξεζίεο. 

 Δθπξνζψπεζε πξνο θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο, ππεξεζίεο ή εξγαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 Δθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη’ επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο σο εγγξαθέο ή ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Αλάπηπμε ή παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ. 
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 Δμεχξεζε ζηειερψλ γηα ζέζεηο επζχλεο. 

 Καηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 

 Απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ γηα 

εηζθνξά, πψιεζε, εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε. 

 Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο 

εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ.          

 Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ επελδχζεσλ. 

 Τπεξεζίεο εθθαζαξηζηή. 

 Τπεξεζίεο έθηαθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ.  

Αθφκε, δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζεζπίδνληαη θαη κε ην λφκν 3693/2008, θαη εηδηθφηεξα κε ην 

άξζξν 20 θαη ην άξζξν 38 απηνχ, κε ηνλ νπνίν ζηελ νπζία ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή 

λνκνζεζία κε ηελ 8
ε
 Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο απηή αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ελψ παξάιιεια ππνρξεψλεη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC). 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην άξζξν 20 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

Αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη παξάιιεια θέξεη 

ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ελεξγεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαηά ηξφπν 

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

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

αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αξλεζεί 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ φηαλ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ππάξρεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή ή άιιε ζρέζε, ε νπνία ζα 

νδεγνχζε έλαλ ελεκεξσκέλν, αληηθεηκεληθφ θαη ζπλεηφ ηξίην λα νδεγεζεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ. ρέζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη 
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δηαθπβεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία, είλαη ηδηαίηεξα ε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δπίζεο, φηαλ ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ απεηιείηαη απφ θαηαζηάζεηο απηφ-ειέγρνπ, ηδίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηφηεηαο 

ζπλεγφξνπ, νηθεηφηεηαο, εθθνβηζκνχ θαη δηαηάξαμεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξφζθνξα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο  

ηεο αλεμαξηεζίαο ζε αλεθηφ βαζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα απηά δελ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ζε αλεθηφ βαζκφ ηνλ θίλδπλν ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρνπλ ππνρξέσζε λα αξλεζνχλ 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν κπνξεί λα απεπζχλεηαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), εθζέηνληαο ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο θαηάζηαζε πνπ 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζθνξα κέηξα ηα νπνία 

πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζε αλεθηφ βαζκφ, γηα ηε ιήςε 

κε δεζκεπηηθήο γλσκάηεπζεο θαη θαζνδήγεζεο επί ηνπ πξαθηένπ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηειηθή θξίζε πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο γίλεηαη θαηά ην ζηάδην ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δπηπξφζζεηα, 

ηνλίδεηαη φηη, φπσο αλαθέξεη ε επφκελε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν έρεη ππνρξέσζε λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά 

ζηα Φχιια Δξγαζίαο ηνπ, φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, θαζψο θαη 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε αλεθηφ βαζκφ.      

Αμίδεη  λα ζεκεησζεί αθφκα φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε 

ξχζκηζε, εμεηδίθεπζε θαη εξκελεία ζεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηα πξφζθνξα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο, θαζψο θαη θαηαζηάζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη ε ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο, κε Καλνληζηηθέο 

Πξάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ.  

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 πεξί Αλεμαξηεζίαο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, 

ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν πξέπεη λα επηβεβαηψλεη θάζε 

ρξφλν γξαπηψο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ έλαληη ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, λα γλσζηνπνηεί θάζε ρξφλν ζηελ Δπηηξνπή 
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Διέγρνπ ηε θχζε θα ηελ έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, πέξαλ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα 

δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ (παξάγξαθνο 1). Δλψ ηαπηφρξνλα ζην ίδην άξζξν 

(παξάγξαθνο 2) θαζνξίδεηαη θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ θχξηνπ εηαίξνπ ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηελ ίδηα ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο φπσο απηή 

παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, παξά ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο πνιηηείαο, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, κέζσ ησλ δηαθφξσλ θσδίθσλ, θαλνληζκψλ θαη λνκνινγηψλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ απεηιψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θελά πνπ 

θαζηζηνχλ ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ακθίξξνπν, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην ηα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνληαη 

αθφκα θαη ζήκεξα (Hudaib and Haniffa, 2009).    

 

2.4.5. Οη αληηιήςεηο πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή θαη ην ράζκα 

πξνζδνθηώλ 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ππνδεηθλχεη φηη, ε αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πεξί Αλεμαξηεζίαο (Lavin, 1976; Firth, 1980; Dykxhoorn and Sinning, 

1982; Abu Bakar et al., 2005). Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδεηαη φηη, εάλ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο ινγηζηήο δελ θαίλεηαη λα είλαη αλεμάξηεηνο, δειαδή εθιείπεη ε αλεμαξηεζία 

ζηελ εκθάληζε, ηφηε νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα έρνπλ 

κηθξφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζην φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο αληηθαηνπηξίδνπλ εχινγα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα απηήο, θαζψο 

θαη ζηε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, κε απνηέιεζκα νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απηέο θαηαζηάζεηο λα κελ έρνπλ θακία αμία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην κέιινλ ηφζν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζν θαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 
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ινγηζηή εμαξηψληαη απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή (Koh and Mahathevan, 1993; De Fond et al., 2002; Law, 2008).   

Κξίζηκν δήηεκα, ινηπφλ, απνηειεί ην πψο νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αληηιακβάλνληαη ηελ Αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή θαη κε πνηνλ ηξφπν απηή, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, κπνξεί λα 

επεξεάδεηαη είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά.  

Όζν αθνξά ην πξψην, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ 

έρεη επηβεβαηψζεη φηη, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ 

φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο είλαη ιηγφηεξν αλεμάξηεηνη απφ ην επηζπκεηφ. Με 

άιια ιφγηα, πξνζδνθνχλ πςειφηεξν βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα απηή, δειαδή ηελ αλεμαξηεζία 

ζηελ εκθάληζε ή αληηιακβαλφκελε αλεμαξηεζία. Ζ απφθιηζε απηή κεηαμχ 

πξνζδνθίαο θαη αληίιεςεο αλαθέξεηαη ζηνλ φξν ράζκα πξνζδνθηψλ, κία έλλνηα 

αξθεηά ζχλζεηε, θαζψο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ κηα 

νκνηνγελή νκάδα πξνζψπσλ, κε ηα ίδηα ζπκθέξνληα, ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θηι..  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, εμαηηίαο ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο 

πεξηπινθφηεηαο ηφζν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψο, φζν θαη ηεο θχζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηνπ φηη ην επξχ θνηλφ εκθαλίδεηαη λα 

είλαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλν θαη κε πεξηζζφηεξεο γλψζεηο (φπσο είλαη 

γλσζηφ ε παξνχζα πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη σο απηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο), νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνθάιπςε ηπρφλ 

παξαβηάζεσλ ηείλνπλ λα απμάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν (Rittenberg and 

Schwieger, 1994; Best et al., 2001). Απφ κία άιιε νπηηθή γσλία, ην ράζκα 

πξνζδνθηψλ αληαλαθιά ηελ θξηηηθή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηελ 

θνηλσλία, ιακβάλνληαο βέβαηα σο ζηαζεξή κεηαβιεηή ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ θαηέρνπλ (Enyi et al., 2012).   

Σν ράζκα απηφ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα κεηξηαζηεί κφλν εάλ απμεζνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξί αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Γηα λα ζπκβεί φκσο θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία απηή, ζχκθσλα πάληα 
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κε ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ, δειαδή λα εμεηαζηεί ην δεχηεξν θξίζηκν δήηεκα πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ πνηνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα επεξεάδνπλ φλησο ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, κε πνηνλ ηξφπν (ζεηηθά ή αξλεηηθά) 

θαη κε πνηα έληαζε (βαξχηεηα). ηε ζπλέρεηα, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

δηεξεχλεζεο κπνξνχλ εχθνια λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζεκεία ζηα νπνία 

ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ νη ελέξγεηεο ησλ εθάζηνηε αξκφδησλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ εκθάληζε.  

Όιε απηή ε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξνχζα ελφηεηα, είλαη 

ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλερψο ιφγσ ηνπ 

επκεηάβιεηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

γεληθφηεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε απηή θαη κεηξήζηκε δηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ε 

αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, ζα είλαη θαηά ην δπλαηφ ππφ έιεγρν, θαηά ζπλέπεηα θαη 

ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, κε άκεζν απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζηζηψληαο ηεο 

ηθαλέο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο αμηφπηζηεο θαη αθξηβνδίθαηεο πιεξνθνξίεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. 
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3. Γηεξεύλεζε ησλ Αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλεμαξηεζία ησλ 

Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ζηελ Διιάδα 

 

Όπσο έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ φζα αλαιχζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, νη αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

κέζα απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκίαο (Adelaja, 

2009), ελψ παξάιιεια ε εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν ησλ κνλάδσλ απηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ νη νξθσηνί ειεγθηέο 

ινγηζηέο κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εάλ εθιείπεη ε 

αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε ηφηε ε αμία ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαη θαηά 

επέθηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, κεηψλεηαη.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαζψο επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά 

ζθάλδαια ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ ελ κέξεη εμαζθάιηζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη εμεηάδνληαο ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε γηα δχν ιφγνπο, 

ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή,. Πξψησλ, δηφηη ε αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη έλλνηα κεηξήζηκε, θαη δεχηεξσλ, δηφηη 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο είλαη αλεμάξηεηνη ή φρη, απηνί 

πνπ ηειηθά θξίλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο είλαη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζηελ θξίζε ηνπο ζα ζρεκαηίζνπλ θαη ηηο 

αλάινγεο απφςεηο ή αληηιήςεηο γηα ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ θαη ζπλαθφινπζα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αληινχλ απφ ηηο ειεγρφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Έηζη, εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζίζηαηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, ψζηε κέζσ απηψλ λα αμηνινγείηαη ην 

πθηζηάκελν επίπεδν ηεο αληηιακβαλφκελεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
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ινγηζηψλ, λα δηεξεπλνχληαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ γηα ηε δηακφξθσζε 

απηψλ ησλ αληηιήςεσλ, θαη ηειηθά βάζεη απηψλ λα εληνπίδνληαη ηα θαηαιιειφηεξα 

κέηξα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, 

εμαηηίαο ηνπ δπλακηθνχ θαη ζπλάκα ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ζθφπηκν λα 

επαλαιακβάλεηαη ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα πθίζηαηαη επηθαηξνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη ζπλαθνινχζσο λα επηηπγράλεηαη εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ θαη 

ρξεζηκφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. ε απηά ηα πιαίζηα ζρεδηάζηεθε θαη δηεμήρζε ε 

έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε αλάιπζε ηεο νπνίαο αθνινπζεί παξαθάησ.        

 

3.1. Ο ζθνπόο θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηφζν ε δηεξεχλεζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ζηελ εκθάληζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηεο 

ζεκαζίαο πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα 

κε ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία απηή. Ωο επηκέξνπο 

ζηφρνο ηίζεηαη ε δηεξεχλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

Όζν αθνξά ηε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αξρηθά είλαη αμηνζεκείσην 

φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ζε κεγάιεο θαη αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη 

ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη πνιπάξηζκεο παξφκνηεο έξεπλεο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε 

ηελ Διιάδα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη θελά ζην ελ ιφγσ 

δήηεκα. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε ζεκαζία ηεο έγθεηηαη ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Έηζη ινηπφλ, ε παξνχζα έξεπλα πξφθεηηαη 

λα ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια λα ζπλδξάκεη 

ζηε ράξαμε ησλ πξνζήθνπζσλ  κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ απφ κέξνπο ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, κέζσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκείσλ πνπ 

ρσιαίλνπλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Παξνκνίσο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη,  ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξφθεηηαη λα 

ζπκβάινπλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 



 

69 

 

θαζψο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζην ζχλνιφ ηεο. Δίλαη 

εχινγν ινηπφλ λα εηπσζεί φηη, ε έξεπλα ηνχηε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ηζρπξφ ζεκέιην γηα ηε ξχζκηζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ηα εκπεηξηθά 

απηά ζηνηρεία, ηα νπνία νξηνζεηνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πιαίζην, ηελ 

Διιάδα, είλαη δπλαηφ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο ράξαμεο αλάινγσλ πνιηηηθψλ θαη 

κέηξσλ ρσξψλ κε παξφκνηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 Σέινο, αλ κε ηη άιιν, ε παξνχζα έξεπλα θαζίζηαηαη αξσγφο ζηελ ελίζρπζε 

ηε επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ θνξέσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ειεγθηηθνχ 

επαγγέικαηνο, φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ ηειεπηαίσλ.   

   

3.2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Έπεηηα απφ κηα ελδειερή κειέηε θαη εμέηαζε ησλ παξφκνησλ κε ηελ παξνχζα 

εξεπλψλ, θξίζεθε ζθφπηκν ε παξνχζα έξεπλα λα ζηεξηρζεί ζηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε απφ ηνπο Beattie et al. (1999), κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα δνθηκαζκέλε 

δηαδηθαζία, ε νπνία ηπγράλεη γεληθήο απνδνρήο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξνζθέξεη 

αμηφπηζηα θαη νξζφηεξα απνηειέζκαηα. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα άκεζε πςειά 

δνκεκέλε, πξσηνγελήο έξεπλα, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο 12
εο

 Ηνπιίνπ ηνπ 2014 

έσο ηελ 30
ε
 Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο κέζνδνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε απηή 

ηνπ ηππνπνηεκέλνπ-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απεπζχλζεθε ζηηο νκάδεο 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ επηιέρζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη κέζσ ηεο άκεζεο δηαπξνζσπηθήο 

επαθήο. ηηο επφκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηφζν ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην κέζν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, δειαδή ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, φζν θαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηε δεηγκαηνιεςία. 
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Αξρηθά ινηπφλ, έπεηηα απφ κηα εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο θαη κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαιχζεθε ζην πξψην κέξνο 

ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, αλαπηχρζεθαλ νξηζκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, κε βάζε ηα 

νπνία έγηλε ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απηά αλαθέξνληαη 

ζηα εμήο: 

 

1
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ;  

2
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πφζν ζεκαληηθή θαζίζηαηαη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ; 

3
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 

4
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 

5
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ηα ειεγθηηθά γξαθεία 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 

6
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην κέγεζνο 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ; 

7
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 
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8
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν έιεγρνο 

ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο ακνηβήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο; 

9
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε νηθνλνκηθή ζέζε, ε θήκε θαη ην κέγεζνο, ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ; 

10
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ή ηα 

ειεγθηηθά γξαθεία εμαηηίαο ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο; 

11
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 

12
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη 

θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο; 

13
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή 

ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο; 

14
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Πνηνη άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα επηδξνχλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ; 

15
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα → Τθίζηαηαη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ηδηφηεηα, ην 
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θχιιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία, θαη ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ;  

 

3.2.1. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν έρεη σο 

βάζε ην ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην ησλ Beattie et al. (1999). Δηδηθφηεξα, ην ελ 

ιφγσ εξσηεκαηνιφγην (Παξάξηεκα 1) απνηειείηαη απφ ηξία δηαθξηηά κέξε: έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα απηήο, έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην βαζηθφηεξν 

κέξνο, ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηεξηδφκελν ζηνπο 

Beattie et al. (1999), θαη ηέινο έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο, απνηειείηαη απφ δχν εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ επηδέρνληαη απαληήζεηο δηαβαζκηζκέλεο ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ην 1 «Διάρηζηα» έσο ην 5 «Πάξα πνιχ». 

χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηε θιίκαθα νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πιεξείηαη ε έλλνηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα 

ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ (1
ν
 θαη 2

ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 

αληίζηνηρα).       

Δλ ζπλερεία, ην εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο ελφηεηεο.  

Ζ πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ είθνζη ελλέα πξνηάζεηο γηα θάζε κία απφ 

ηηο νπνίεο ν εξσηεζέλ θαιείηαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή 

επηδξά ή φρη ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ην 1 
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«Μεηψλεη δξαζηηθά» έσο ην 5 «εληζρχεη δξαζηηθά». Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη, θάζε 

κία απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε κία απφ ηηο δέθα βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ (Πίλαθαο 2), θαη νη 

νπνίεο αθνξνχλ ην 3
ν
 έσο θαη ην 13

ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα.     

 

Πίλαθαο 2: Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε βάζε ην ππφδεηγκα ησλ 

Beattie et al. (1999) 

Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ 

Αλεμαξηεζία ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ 

ρεηηθέο Πξνηάζεηο 

Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απφ ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

1. Σν εηζφδεκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε. 

2. Έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο είλαη 

ζεκαληηθφο γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. 

Ο βαζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ 

1. Ζ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ είλαη ρακειφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο ησλ 

άιισλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

2. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ είλαη πςειφο. 

3. Ζ επηζπκία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ λα κε ράζεη έλαλ 

πειάηε θιεηδί. 

Ζ παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ηα ειεγθηηθφ 

γξαθείν  

1. Ζ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ ακνηβή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ειέγρνπ. 

2. Ζ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

50% ηεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ειέγρνπ. 

3. Ζ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γηα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 
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25% ηεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ειέγρνπ. 

4. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν δελ παξέρεη κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Σν κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ 

1. Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κηθξή ηνπηθή 

εηαηξεία. 

2. Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε εγρψξηα 

(κε δηεζλήο) εηαηξεία. 

3. Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε δηεζλήο 

εηαηξεία. 

4. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο 

αηνκηθή εηαηξεία. 

Σν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 

1. Ζ χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ 

ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν. 

2. Ζ πξνζθνξά δψξσλ ζεκαληηθήο αμίαο απφ 

ηνλ πειάηε-ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν. 

Ο έιεγρνο ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο 

ακνηβήο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

1. Ζ Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαζνξίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή. 

2. Ζ Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

1. Ζ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, 

πςειή θήκε θαη κέγεζνο. 

2. Ζ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, 

πςειή θήκε θαη κέγεζνο. 

Οη θίλδπλνη γηα ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ 

1. Ο θίλδπλνο ακαχξσζεο ηεο θήκεο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ εμαηηίαο ησλ εηαηξηθψλ 

ζθαλδάισλ. 

2. Ο θίλδπλνο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ 

θαη θπξψζεσλ ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή 

ή ζην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

3. Ο θίλδπλνο δηθαζηηθήο δίσμεο θαηά ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ.  
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Οη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην 

δηνξηζκφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή  

1. Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή θάζε 5 έηε. 

2. Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ ειεγθηηθνχ 

γξαθείνπ θάζε 5 έηε. 

3. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ζε εηήζηα βάζε. 

4. Ο δηνξηζκφο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε ρσξίο εηήζην 

επαλαδηνξηζκφ. 

Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή θαη ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

1. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή. 

2. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ 

παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. 

3. Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ 

παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. 

 

 Δπηπξφζζεηα, ε δεχηεξε ελφηεηα θαιεί ηνλ εξσηεζέληα λα αμηνινγήζεη, 

ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ άπνςε, ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ε θάζε θαηεγνξία 

παξαγφλησλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, φπσο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο κία θιίκαθα απφ ην 1 «Καζφινπ 

ζεκαληηθφο» έσο ην 10 «Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο», έρνληαο ηελ ειεπζεξία λα 

απνδψζνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ζε φζνπο παξάγνληεο ζειήζνπλ. θνπφο απηήο ηεο 

ελφηεηαο είλαη λα εληνπηζηεί ην πφζν ζεκαληηθφο θαζίζηαηαη ν εθάζηνηε παξάγνληαο 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο, ή 

δηαθνξεηηθά ν βαζκφο βαξχηεηαο), ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη θαη ε αλάινγε εζηίαζε ζε απηνχο. 

Έπεηηα, ε ηξίηε ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηειείηαη απφ κία εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξεηαίξσ 

παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή, θαη νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην. Έηζη, ζε απηφ ην 

ζεκείν, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηεζέληα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ειεχζεξα 

γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ δελ εμεηάδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην θαη πνπ ίδηνο πηζηεχεη 

φηη ππνλνκεχνπλ ή εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (14
ν
 

Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα).         

Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
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ηδηφηεηα ηνπ εξσηεζέληα, ην θχιν ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν θαη 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία κε ηελ ηδηφηεηα πνπ δήισζε, θαη έρεη σο θχξην ζθνπφ λα 

απαληήζεη ζην 15
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα πνπ ηέζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3.2.2. πιινγή δεδνκέλσλ θαη δεηγκαηνιεςία 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην εξσηεκαηνιφγην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε 

παξνχζα έξεπλα απεπζχλζεθε ζε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζε επελδπηέο ή κεηφρνπο ή 

εηαίξνπο, ζε πηζησηέο ή ππεχζπλνπο ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ζε 

νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο ή πξντζηακέλνπο ινγηζηεξίνπ ή ινγηζηέο θαη ζε νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο. Σν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

παξαπάλσ νξίζηεθε ζε 120 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ην νπνίν ππνινγίζηεθε κε 

ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ηεο  Raosoft Inc., κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

95% θαη πεξηζψξην ζθάικαηνο 8,92%. ηε ζπλέρεηα, θξίζεθε ζθφπηκν θάζε κία απφ 

ηηο νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα κεηέρνπλ ηζφπνζα ζην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, θαη έηζη απνθαζίζηεθε λα ζπιιερζνχλ 30 ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα απφ θάζε κία απφ απηέο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν ζπιινγήο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο 

εξσηεζέλησλ γηα εχινγνπο ιφγνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη επελδπηέο ή κέηνρνη ή εηαίξνη 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηιέρζεζαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ελψ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπο ρνξεγήζεθε ηφζν πξνζσπηθά, κε επηηφπηα ζπκπιήξσζε απηνχ, 

φζν θαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη επηζηξνθή απηνχ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. Αληίζηνηρα, νη πηζησηέο ή ππεχζπλνη ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ 

επηιέρζεζαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπο ρνξεγήζεθε 

πξνζσπηθά θαη ππήξμε επίζεο επηηφπηα ζπκπιήξσζή ηνπ. Με ηπραία δεηγκαηνιεςία 

επηιέρζεζαλ θαη νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ή πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ ή ινγηζηέο 

θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δηαζέζηκν ζε αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ 

αλεμέιεγθηνο ν αξηζκφο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζα 

επηζηξέθνληαλ, ιήθζεθαλ ππφςε κφλν ηα ηξηάληα πξψηα. Σέινο, νη νξθσηνί ειεγθηέο 

ινγηζηέο επηιέρζεζαλ κε ζπζηεκαηηθή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ελψ ην 
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εξσηεκαηνιφγην ηνπο ρνξεγήζεθε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε ιίζηα ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) αξρηθά επηιέρζεθε 

ηπραία ν πξψηνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαλ ν θάζε 

πέκπηνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, ζηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ 

θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά, απηά ζρεδηάζηεθαλ κε ηε ρξήζε 

καθξνεληνιψλ γηα ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζή ηνπο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα κέζα απφ 

κία ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, πνπ πξνεγνχληαλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ε νπνία 

επεμεγνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη δηαβεβαίσλε ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνο ζπιινγή. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ε κέζε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εθάζηνηε 

εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκήζεθε ζηα δέθα πέληε ιεπηά.        

 

3.2.3. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΗΜΒ SPSS Statistics Data Editor. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έγηλε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο, ησλ κέζσλ φξσλ, θαζψο θαη ηνπ ηεζη Pearson’s Chi-square 

(ρ
2
). 

 

3.3. Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο, φπσο απηά πξναλαθέξζεθαλ, ε παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρσξίδεηαη ζε έμη ηκήκαηα. Σν πξψην πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σν δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  
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ηε ζπλέρεηα, ην ηξίην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Σν ηέηαξην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηε 

βαξχηεηα πνπ δίλνπλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε θάζε κία 

απφ ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  

Έπεηηα, ην πέκπην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Σέινο, ην έθην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ην εάλ ην θάζε δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (δειαδή ε ηδηφηεηα, ην θχιν, ε ειηθία, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ δεισζείζα ηδηφηεηα) 

ζπζρεηίδεηαη ή φρη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ.         

 

3.3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία δείγκαηνο 

Απφ ηνπο 120 ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 66 ήηαλ άλδξεο (δειαδή ην 55% επί ηνπ ζπλφινπ) θαη νη 

54 ήηαλ γπλαίθεο (δειαδή ην 45% επί ηνπ ζπλφινπ), φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα (Γξάθεκα 1).  

 

 
Γξάθεκα 1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ην θχιν 

55%

45%

Φφλο

Άνδρεσ

Γυναίκεσ
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 Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ 

κε βάζε ην θχιν φπσο απηή δηακνξθψζεθε γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 
19 

(63,33%) 

11 

(36,37%) 
30 

(100%) 

Οηθνλνκηθνί Γηεπζπληέο/Πξντζηάκελνη 

Λνγηζηεξίνπ/Λνγηζηέο  

13 

(43,33%) 

17 

(56,67%) 
30 

(100%) 

Δπελδπηέο/Μέηνρνη Δηαίξνη 
22 

(73,33%) 
8 (26,67%) 

30 

(100%) 

Πηζησηέο/Τπεύζπλνη Υνξεγήζεσλ θαη Σξαπεδηθώλ 

Γαλείσλ 

12  

(40%) 

18 

 (60%) 
30 

(100%) 

ύλνιν 66 54 120 

  

 ηε ζπλέρεηα, φζν αθνξά ζηελ ειηθία, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα είλαη κεηαμχ 40 θαη 55 εηψλ (πνζνζηφ 47% 

επί ηνπ ζπλφινπ), ελψ φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 2) 

αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 37% επί ηνπ ζπλφινπ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ειηθίαο έσο 40 εηψλ. Σέινο, ην 16% 

ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 55 εηψλ θαη άλσ. 

 

 

Γξάθεκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ ειηθία 

 

37%

47%

16%

Ηλικία

<40 ετϊν

40-55 ετϊν

55 ετϊν< 
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 Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ 

κε βάζε ηελ ειηθία φπσο απηή δηακνξθψζεθε γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 <40  40-55  55< ύλνιν 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 
12  

(40%) 

14 

(46,67%) 

4 

(13,33%) 
30 

(100%) 

Οηθνλνκηθνί Γηεπζπληέο/Πξντζηάκελνη 

Λνγηζηεξίνπ/Λνγηζηέο  

13 

(43,33%) 

12 

 (40%) 

5 

(16,67%) 
30 

(100%) 

Δπελδπηέο/Μέηνρνη Δηαίξνη 
5 

(16,67%) 

15 

(50%) 

10 

(33,33%) 
30 

(100%) 

Πηζησηέο/Τπεύζπλνη Υνξεγήζεσλ θαη 

Σξαπεδηθώλ Γαλείσλ 

14 

(46,67%) 

16 

(53,33%) 
0 

30 

(100%) 

ύλνιν 44 57 19 120 

 

Επιπλζον, όςο αφορά τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό (47% επί του ςυνόλου) είναι απόφοιτοι τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ενϊ 

εξίςου ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξεωσ του 42% επί του ςυνόλου εμφανίηεται να 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν τίτλων. Τζλοσ, μόνο το 11% των ερωτθκζντων είναι 

απόφοιτοι τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ (Γράφθμα 3), ενϊ δεν καταγράφθκε κανζνασ 

ερωτϊμενοσ με διδακτορικζσ ςπουδζσ. 

 

 

Γξάθεκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε 

11%

47%

42%

Εκπαίδευςη

Μζςθ Εκπαίδευςθ

Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ

Μεταπτυχιακζσ 
Σπουδζσ
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ 

κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε φπσο απηή δηακνξθψζεθε γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Πίλαθαο 5: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Μέζε 

Δθπαίδεπζε 

Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε 

Μεηαπηπρηαθέο 

πνπδέο 

Γηδαθηνξηθέο 

πνπδέο 
ύλνιν 

Οξθσηνί Διεγθηέο 

Λνγηζηέο 
0 

6  

(20%) 

24  

(80%) 
0 

30 

(100%) 

Οηθνλνκηθνί 

Γηεπζπληέο/Πξντζηάκελνη 

Λνγηζηεξίνπ/Λνγηζηέο  

0 
18 

(60%) 

12 

(40%) 
0 

30 

(100%) 

Δπελδπηέο/Μέηνρνη 

Δηαίξνη 

11 

(36,67%) 

13 

(43,33%) 

6 

(20%) 
0 

30 

(100%) 

Πηζησηέο/Τπεύζπλνη 

Υνξεγήζεσλ θαη 

Σξαπεδηθώλ Γαλείσλ 

2  

(6,67%) 

20  

(66,67%) 

8 

(26,67%) 
0 

30 

(100%) 

ύλνιν 13 57 50 0 120 

 

Τζλοσ, αναφορικά με τθν εργαςιακι εμπειρία-προχπθρεςία με τθ 

δθλωκείςα ιδιότθτα, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα το υψθλότερο ποςοςτό (27% 

επί του ςυνόλου) κατζχουν οι ερωτθκζντεσ με προχπθρεςία τουλάχιςτον 20 ετϊν, 

ενϊ ακολουκοφν αυτοί με προχπθρεςία από 5 ζωσ 10 ζτθ με ποςοςτό τθσ τάξεωσ 

του 23% και αυτοί με προχπθρεςία από 11 ζωσ 15 ζτθ με ποςοςτό 22% επί του 

ςυνόλου. Οι χριςτεσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων που ζλαβαν μζροσ 

ςτθν ζρευνα και ζχουν προχπθρεςία με τθν ιδιότθτα που διλωςαν από 16 ζωσ 20 

ζτθ φαίνεται να είναι το 19% επί του ςυνόλου, ενϊ μόνο το 9% ζχουν προχπθρεςία 

μικρότερθ των 5 ετϊν (Γράφθμα 4).  
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Γξάθεκα 4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ 

κε βάζε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηε δεισζείζα ηδηφηεηα φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο απεπζχλζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ κε βάζε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 <5 5-10 11-15 16-20 20< ύλνιν 

Οξθσηνί Διεγθηέο 

Λνγηζηέο 

3 

(10%) 

7 

(23,33%) 

6  

(20%) 

5 

(16,67%) 

9 

(30%) 
30 

(100%) 

Οηθνλνκηθνί 

Γηεπζπληέο/Πξντζηάκελνη 

Λνγηζηεξίνπ/Λνγηζηέο  

4 

(13,33%) 

8 

(26,67%) 

5 

(16,67%) 

3 

(10%) 

10 

(33,33%) 
30 

(100%) 

Δπελδπηέο/Μέηνρνη 

Δηαίξνη 
0 

3 

(10%) 

6 

(20%) 

8 

(26,67%) 

13 

(43,33%) 
30 

(100%) 

Πηζησηέο/Τπεύζπλνη 

Υνξεγήζεσλ θαη 

Σξαπεδηθώλ Γαλείσλ 

4 

(13,33%) 

10 

(33,33%) 

9 

(30%) 

7 

(23,33%) 
0 

30 

(100%) 

ύλνιν 11 28 26 23 32 120 

 

3.3.2. Αληηιήςεηο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ 

ινγηζηώλ θαη ηε ζεκαληηθόηεηα απηήο 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιήθζεζαλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία 

είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ην βαζκφ αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, πξνέθπςε λα επηθξαηεί ε άπνςε φηη νη 

9%

23%

22%

19%

27%

Εργαςιακή Εμπειρία (με τη 

δηλωθείςα ιδιότητα)

<5 ζτθ

5-10 ζτθ

11-15 ζτθ

16-20 ζτθ

20 ζτθ <
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νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ηείλνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα αλεμαξηεζία σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ αγγίδεη ην 3,167, ζηα πιαίζηα πεληάβαζκεο θιίκαθαο φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί (Πίλαθαο 7).      

 

Πίλαθαο 7: Πίλαθαο κέζνπ φξνπ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πιεξείηαη ην θξηηήξην 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

N 
Valid 120 

Missing 0 

Mean 3,167 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 5) θαίλεηαη ε πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ απαληήζεσλ, ελψ παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40,8% επί ηνπ ζπλφινπ, ζεσξεί φηη νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο είλαη αξθεηά αλεμάξηεηνη σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα, ζηε ζπλέρεηα, ην 35,8% ησλ εξσηεζέλησλ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο 

είλαη αλεμάξηεηνη ζε κέηξην βαζκφ σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ελψ 

κφλν ην 1,7% ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πηζηεχεη φηη νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο εθηεινχλ ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν φληαο αλεμάξηεηνη ζε 

πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. εκεηψλεηαη φηη, ζην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηιακβάλνληαη 

αλαιπηηθά ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηαλνκή, βάζεη ησλ νπνίσλ 

αλαπηχρζεθε θαη ην ζρεηηθφ γξάθεκα.    
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Γξάθεκα 5: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πιεξείηαη ην 

θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

 Αληίζηνηρα, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία θαινχζε ηνπο ρξήζηεο ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή θξίλνπλ 

ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, βξέζεθε ε ζεκαληηθφηεηα απηήο λα είλαη ζε πάξα πνιχ 

πςειά επίπεδα, ν κέζνο φξνο ηεο νπνίαο λα αγγίδεη ην 4,733, ζηα πιαίζηα πάληα ηεο 

πεληάβαζκεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Πίλαθαο 8). 

 

Πίλαθαο 8: Πίλαθαο κέζνπ φξνπ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή θξίλνπλ νη ρξήζηεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

N 
Valid 120 

Missing 0 

Mean 4,733 

   

 Αλαιπηηθφηεξα, ζην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 6) θαίλεηαη ε πνζνζηηαία 

θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσ απαληήζεσλ, παξαηεξψληαο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

75,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ λα ζεσξεί φηη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ελψ κφλν ην 0,8% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε ζεκαζία 

απηήο είλαη απφ ειάρηζηε έσο κέηξηα, αλαθέξνληαο φηη θαλέλαο δελ ηελ αμηνιφγεζε 

σο ειάρηζηε. εκεηψλεηαη φηη, ζην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ηα 
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επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ θαηαλνκή, βάζεη ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθε θαη 

ην ζρεηηθφ γξάθεκα.        

 
Γξάθεκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή θξίλνπλ νη 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

 

3.3.3. Αληηιήςεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηώλ 

ειεγθηώλ ινγηζηώλ 

Με ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλψληαη νη αληηιήςεηο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επεξεάδνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο, ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Αξρηθά ινηπφλ, εμεηάζηεθε ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, 

θαιψληαο ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε δχν πξνηάζεηο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, ε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία ην εηζφδεκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε κεηψλεη ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία απηνχ, κηαο θαη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

έρεη ηηκή 1,475, ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

(Πίλαθαο 9).  

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε πξφηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ην 

ραξηνθπιάθην ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, βξέζεθαλ λα είλαη ζρεδφλ παξφκνηα 

έρνληαο κέζν φζν απαληήζεσλ ζην 1,925 (Πίλαθαο 9).  
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Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ κεηψλεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 1,7, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.     

 

Πίλαθαο 9: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Οηθνλνκηθή Δμάξηεζε ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 

Το ειςόδθμα του ΟΕΛ εξαρτάται 
ςε μεγάλο βακμό από τθ 

διατιρθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 
πελάτθ 

Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ πελάτθσ 
είναι ςθμαντικόσ για το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΛ 

Οικονομικι εξάρτθςθ του 
ΟΕΛ από τθν ελεγχόμενθ 

οικονομικι μονάδα 

N 
Valid 120 120 - 

Missing 0 0 - 

Mean 1,475 1,925 1,7 

       

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Γξάθεκα 7 θαη Γξάθεκα 

8) παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δχν απηέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 Όζν αθνξά, ινηπφλ, ζηελ πξψηε πξφηαζε αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ηεο ηάμεσο ηνπ 60,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, 

ζεσξεί φηη φηαλ ην εηζφδεκα ηνπ ΟΔΛ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε ηφηε ε αλεμαξηεζία κεηψλεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.   

 
Γξάθεκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν εηζφδεκα ηνπ ΟΔΛ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε». 
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Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ (46,7%) ζεσξεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο-

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ζεκαληηθφο γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ εθάζηνηε 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ε αλεμαξηεζία απηνχ κεηψλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. Έπεηηα, 

ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (31,7% επί ηνπ ζπλφινπ) πηζηεχνπλ φηη 

ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ κεηψλεηαη 

δξαζηηθά, ελψ έλα πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ζεσξεί φηη απηή ε 

πξφηαζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. (Γξάθεκα 8).   

 
Γξάθεκα 8: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ ΟΔΛ». 

 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηηο επφκελεο ηξεηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, εμεηάζηεθε ν παξάγνληαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

γξαθείσλ. ηνλ πίλαθα 10 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη πνπ βξέζεθαλ γηα θάζε κία 

απφ απηέο, παξαηεξψληαο φηη ζχκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε κεγάιε επηζπκία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή λα κε ράζεη έλαλ 

πειάηε θιεηδί απνηειεί κία θαηάζηαζε ε νπνία ππνλνκεχεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

ηελ αλεμαξηεζία απηψλ, ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 1,633. Παξφια απηά, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ πίλαθα θαη νη άιιεο δχν πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ρακειφηεξε 

ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ζηνλ πςειφ αληαγσληζκφ ηνπ θιάδνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, θαζίζηαληαη σο απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
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ινγηζηψλ, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζεκεηψλνληαο κέζνπο φξνπο 2,475 θαη 2,242 

αληίζηνηρα.  

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη, ν πςειφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ ππνλνκεχεη αξθεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο.         

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ 
ησλ ΟΔΛ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 Θ αμοιβι του ΟΕΛ είναι 
χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με 
τισ αντίςτοιχεσ αμοιβζσ 

άλλων ΟΕΛ 

Ο ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ των ΟΕΛ είναι 

υψθλόσ 

Θ επικυμία του ΟΕΛ να 
μθ χάςει ζναν πελάτθ 

κλειδί είναι μεγάλθ 

Ο ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ των ΟΕΛ και 

των ελεγκτικϊν 
γραφείων 

N 
Valid 120 120 120 - 

Missing 0 0 0 - 

Mean 2,475 2,242 1,633 2,117 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηα επφκελα γξαθήκαηα (Γξάθεκα 9, Γξάθεκα 10 θαη 

Γξάθεκα 11) παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα γηα θάζε κία 

απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  

Έηζη, φζν αθνξά ζηελ πξψηε πξφηαζε, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (ην 50% επί ηνπ ζπλφινπ) 

ζεσξεί φηη ε ιήςε ρακειφηεξεο ακνηβήο απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή, ζε ζρέζε 

κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή εξγαζία, δελ 

επηδξά κε θάπνην ηξφπν ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Βέβαηα, δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ 

ζεσξνχλ φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

ελδέρεηαη λα κεηψλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ, κηαο θαη ην 31,7% ησλ εξσηεζέλησλ 

εμέθξαζε απηή ηελ άπνςε. (Γξάθεκα 9)      
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Γξάθεκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ ακνηβή ηνπ ΟΔΛ είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο ησλ 

άιισλ ΟΔΛ». 

  

Όζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

αθφινπζν γξάθεκα, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ αγγίδεη ην 50% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, ζεσξεί φηη ν 

πςειφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ππνλνκεχεη αξθεηά 

ηελ αλεμαξηεζία απηψλ. Ακέζσο κεηά, ην 29,2% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη κία 

ηέηνηα θαηάζηαζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, ελψ δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε άπνςε φηη κία ηέηνηα θαηάζηαζε 

θαζίζηαηαη σο απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ζχκθσλα κε ην 16,7% ησλ εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ πνπ δελ είλαη 

ακειεηέν. (Γξάθεκα 10)   
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Γξάθεκα 10: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ΟΔΛ είλαη πςειφο». 

 

 Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεγάιε επηζπκία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή λα κε 

ράζεη έλαλ πειάηε θιεηδί παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, θαζψο πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

93,3% ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα ζεσξνχλ πσο θάηη ηέηνην επεξεάδεη αξλεηηθά θαη απφ κεγάιν έσο πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Δηδηθφηεξα, ην 

47,5% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε πξφηαζε απηή 

κεηψλεη δξαζηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ελψ ην ππφινηπν 

45,8% φηη ηε κεηψλεη αξθεηά. (Γξάθεκα 11)    

 
Γξάθεκα 11: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ επηζπκία ηνπ ΟΔΛ λα κε ράζεη έλαλ πειάηε θιεηδί είλαη κεγάιε». 
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 Έπεηηα, εμεηάζηεθε ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πξνο ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, κε ηε βνήζεηα ηεζζάξσλ πξνηάζεσλ. Απφ ηνλ 

πίλαθα 11, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε κία 

απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο παξέρνπλ ζηηο εθάζηνηε ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ε αλεμαξηεζία ηνπο ηείλεη λα κεηψλεηαη ζε κηθξφ έσο θαη ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ηελ ακνηβή πνπ ιακβάλνπλ γηα απηέο.  

Έηζη, φηαλ ε ακνηβή ηνπο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ ακνηβή ηνπο γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, ηφηε ε αλεμαξηεζία ηνπο 

ππνλνκεχεηαη αξθεηά (κέζνο φξνο 2,158 ζε πεληάβαζκε θιίκαθα), ελψ φηαλ απηή 

είλαη απιά κεγαιχηεξε ηνπ 25% θαη κηθξφηεξε ηνπ 50% ηεο ακνηβήο ηνπο γηα 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο, αιιά ζε πνιχ κηθξφ 

βαζκφ (κέζνο φξνο 2,758 ζε πεληάβαζκε θιίκαθα). Αληίζεηα, ε θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο δελ παξέρνπλ θαλελφο είδνπο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο επηδξά ζεκαληηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο εληζρχνληάο ηελ, σο απνηέιεζκα 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα, νη νπνίεο ζεκείσζαλ κέζν φξν 4,142.  

 

Πίλαθαο 11: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Ζ παξνρή κε-ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο ΟΔΛ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ. 
 Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν 

παροχι μθ ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν είναι μεγαλφτερεσ 
από τισ αμοιβζσ τουσ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 

Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν 
παροχι μθ ελεγκτικϊν 

υπθρεςιϊν είναι ≥ του 50% 
των αμοιβϊν τουσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 

Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν 
παροχι μθ ελεγκτικϊν 

υπθρεςιϊν είναι ≥ του 25% 
των αμοιβϊν τουσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 

Οι ΟΕΛ δεν 
παρζχουν μθ 

ελεγκτικζσ 
υπθρεςίεσ 

N 
Valid 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,158 2,408 2,758 4,142 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα (Γξάθεκα 12, Γξάθεκα 13, 

Γξάθεκα 14 θαη Γξάθεκα 15) παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο θαηαλνκέο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα θάζε κία απφ 

ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηηο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 
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 Όζν αθνξά, ινηπφλ, ζηελ πξψηε πξφηαζε, απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ε νπνία αγγίδεη ην 43,3% επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, ζεσξεί φηη φηαλ ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο παξέρεη κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη κάιηζηα φηαλ νη 

ακνηβή ηνπ γηα απηέο μεπεξλά ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηηο παξερφκελεο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηφηε ε αλεμαξηεζία ηνπ ππνλνκεχεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. 

Αληίζηνηρα, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζεσξεί φηη ππνλνκεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, 

ελψ ην 24,2% ζεσξεί φηη δελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε φηαλ ηζρχεη κία ηέηνηα 

θαηάζηαζε. (Γξάθεκα 12)     

 
Γξάθεκα 12: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε πξφηαζε, ζεκεηψλεηαη φηη ην 41,7% ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρεη ηελ 

άπνςε φηη φηαλ ε ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη κηθξφηεξε ηεο ακνηβήο 

ηνπ γηα ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ παξέρεη, αιιά ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε ηνπ 50% ηεο 

ηειεπηαίαο ε αλεμαξηεζία ηνπ δελ επεξεάδεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν. Αληίζεηα, αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ απηψλ (36,7%) πηζηεχεη φηη θάηη ηέηνην ππνλνκεχεη ζε κηθξφ βαζκφ 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ελψ ην 15% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθσλεί ζηε δξαζηηθή ππνλφκεπζή ηεο. (Γξάθεκα 13) 
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Γξάθεκα 13: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ≥ ηνπ 50% 

ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 

 Δληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γηα 

ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη κεηαμχ ηνπ 25% κε 50% ηεο ακνηβήο 

πνπ ιακβάλεη σο απνδεκίσζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πην μεθάζαξα. Απηφ δηφηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ηάμεσο 

ηνπ 64,2% ζπκθσλεί φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή δελ επεξεάδεηαη νχηε αξλεηηθά, αιιά νχηε θαη ζεηηθά. Όκσο, δελ πξέπεη λα 

παξαιεθζεί φηη, έλα κε ακειεηέν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ηνπ δείγκαηνο 

ζπλερίδεη λα πηζηεχεη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ κεηψλεηαη, φρη φκσο ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. (Γξάθεκα 14)   

 
Γξάθεκα 14: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
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ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ≥ ηνπ 25% 

ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 

 Σέινο, ε ηειεπηαία πξφηαζε απηνχ ηνπ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα, κηαο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ζε 

πνζνζηφ 81,7% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε 

απνθιεηζηηθή παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο 

εληζρχεη ζε κεγάιν έσο θαη πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (42,5% 

ησλ εξσηεζέλησλ θαη 39,2% ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα). Πάξα ηαχηα, πθίζηαηαη 

έλα φρη ακειεηέν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ζε απηή ε θαηάζηαζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. (Γξάθεκα 15)    

 

 
Γξάθεκα 15: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη ΟΔΛ δελ παξέρνπλ κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο». 

 

 Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο νη επφκελεο ηέζζεξηο πξνηάζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο «ην 

κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ», θαη ηα επξήκαηα απηψλ παξνπζηάδνληαη σο 

αθνινχζσο. 

 Αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε κία απφ ηηο 

πξνηάζεηο απηέο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην γεγνλφο φηη ην ειεγθηηθφ γξαθείν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κηθξφ ηνπ κέγεζνο ή ην γεγνλφο φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο ιεηηνπξγεί απηφλνκα σο αηνκηθή εηαηξεία ππνλνκεχεη ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ (ζεκεηψλνληαο κέζνπο φξνπο 2,2 θαη 2,117 αληίζηνηρα), 
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ελψ αληίζεηα ην γεγνλφο φηη ην ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε θαη κε δηεζλήο 

εηαηξεία ή κεγάιε θαη δηεζλήο εηαηξεία εληζρχεη ζε κηθξφ φκσο βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (ζεκεηψλνληαο κέζνπο φξνπο 3,3 θαη 

3,608 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 12) 

 

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Σν κέγεζνο ηνπ 

ειεγθηηθνχ γξαθείνπ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Το ελεγκτικό 

γραφείο είναι 
μικρι, τοπικι 

εταιρεία 

Το ελεγκτικό 
γραφείο είναι 

μεγάλθ, μθ διεκνισ 
εταιρεία 

Το ελεγκτικό 
γραφείο είναι 

μεγάλθ, διεκνισ 
εταιρεία 

Ο ΟΕΛ λειτουργεί 
αυτόνομα ωσ 

ατομικι εταιρεία 

N 
Valid 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,200 3,300 3,608 2,117 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξφηαζε θαηά ηελ νπνία ην ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη 

κηθξή, ηνπηθή εηαηξεία ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ζε πνζνζηφ 40% επί ηνπ ζπλφινπ, ζπκθψλεζε φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ππνλνκεχεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. Σν 

ακέζσο κεηά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (30,8%) ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην 

δελ επεξεάδεη κε θάπνην ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, 

ελψ ην 23,3% ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα πηζηεχεη φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ κεηψλεηαη δξαζηηθά. (Γξάθεκα 16)    

 
Γξάθεκα 16: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κηθξή, ηνπηθή εηαηξεία». 
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 Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιν θαη κε δηεζλέο ειεγθηηθφ 

γξαθείν, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (54,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ) 

πηζηεχεη φηη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ δελ επεξεάδεηαη κε 

θάπνηνλ ηξφπν απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα. Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, 

ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 33,3% ησλ εξσηεζέλησλ, κία ηέηνηα πεξίπησζε 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, εληζρχνληάο 

ηελ. (Γξάθεκα 17)   

 

 
Γξάθεκα 17: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε, κε δηεζλήο εηαηξεία». 

 

 Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ 

επφκελε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν είλαη κεγάιε θαη δηεζλήο εηαηξεία, γίλεηαη θαλεξφ φηη ην 42,9% ησλ ρξεζηψλ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη 

απηή δελ απνηειεί παξάγνληα πνπ λα επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Παξφια απηά, ην 46,6% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ην αληίζεην 

εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ εληζρχεηαη ζε κεγάιν έσο θαη πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

(Γξάθεκα 18)    
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Γξάθεκα 18: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε, δηεζλήο εηαηξεία». 

 

 Σέινο, φζν αθνξά ζηελ πεξίπησζε ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο λα 

ιεηηνπξγεί απηφλνκα σο αηνκηθή εηαηξεία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ 

γξάθεκα (Γξάθεκα 19), ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (41,7% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δείγκαηνο) ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην ππνλνκεχεη  ιίγν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ην 30,8% 

ησλ εξσηεζέλησλ φηη ππνλνκεχεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ελψ 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 28,3% φηη δελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχεη φηη κία ηέηνηα θαηάζηαζε επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή εληζρχνληάο ηελ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. (Γξάθεκα 19)    

 
Γξάθεκα 19: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο ΟΔΛ ιεηηνπξγεί σο αηνκηθή εηαηξεία». 
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 Οη επφκελεο δχν πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηέζεθαλ κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Σα ζρεηηθά επξήκαηα 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

   Αξρηθά, ζηνλ πίλαθα 13 θαίλνληαη νη κέζνη φξνη πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα 

θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνηάζεηο, φπσο επίζεο θαη ηνπ παξάγνληα «ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ ΟΔΛ» ζπλνιηθά. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξείηαη φηη ε χπαξμε 

νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή ππνλνκεχεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ (κέζνο φξνο 

2,425), ελψ αληίζηνηρα ε πξνζθνξά δψξσλ θαη ζεκαληηθήο αμίαο ζε απηφλ ηελ 

ππνλνκεχεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ (κέζνο φξνο 1,758). Δπνκέλσο, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 13), γεληθά ν παξάγνληαο 

αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ππνλνκεχεη 

αξθεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.    

 

Πίλαθαο 13: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Σν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ 

ηνπ ΟΔΛ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Θ φπαρξθ οφειλόμενων 

αμοιβϊν ελζγχου από 
τθν ελεγχόμενθ εταιρεία 

ςτον ΟΕΛ 

Θ προςφορά δϊρων 
ςθμαντικισ αξίασ από 

τθν ελεγχόμενθ εταιρεία 
ςτον ΟΕΛ 

Το οικονομικό 
ςυμφζρον του ΟΕΛ 

N 
Valid 120 120 - 

Missing 0 0 - 

Mean 2,425 1,758 2,091 

 

 Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ζηελ πξψηε πξφηαζε, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

(45,8%) ζεσξεί φηη ε χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ δελ επηδξά κε θαλέλαλ 

ηξφπν ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Αληίζεηα, εμίζνπ κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 43,3% ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην κεηψλεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. (Γξάθεκα 20) 
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Γξάθεκα 20: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία ζηνλ 

ΟΔΛ». 

 

 Δπίζεο, φζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε, απφ νλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ππεξηεξεί ε άπνςε φηη ε πξνζθνξά δψξσλ ζεκαληηθήο αμίαο ζηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαζίζηαηαη σο απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζε κηθξφ 

βαζκφ, κε πνζνζηφ 51,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ελψ ην 38,3% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη 

φηη φηαλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

θηλδπλεχεη λα κεησζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. (Γξάθεκα 21) 

 

 
Γξάθεκα 21: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ πξνζθνξά δψξσλ ζεκαληηθήο αμίαο απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία ζηνλ ΟΔΛ». 
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 πλερίδνληαο κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ επφκελν 

παξάγνληα πνπ εμεηάζηεθε, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ε Γηνίθεζε 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζην δηνξηζκφ θαη ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή, παξαηεξείηαη φηη απηφο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 1,821 ζηελ 

πεληάβαζκε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο ρξήζηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε πξφηαζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ παξάγνληα απηφ ζεκείσζε κέζν φξν 1,717, ελψ θαη ν κέζνο φξνο 

ηεο δεχηεξεο πξφηαζεο θηλήζεθε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα (1,925), γεγνλφο ην νπνίν 

δείρλεη φηη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

ηφηε ε αλεμαξηεζία ηνπ πξψηνπ ηείλεη λα κεηψλεηαη. (Πίλαθαο 14)       

 

Πίλαθαο 14: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Ο δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή 

ηνπ ΟΔΛ σο αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Θ Διεφκυνςθ τθσ ελεγχόμενθσ 

εταιρείασ κακορίηει το διοριςμό 
του ΟΕΛ 

Θ Διεφκυνςθ τθσ ελεγχόμενθσ 
εταιρείασ κακορίηει Τθν αμοιβι 

του ΟΕΛ 

Ο διοριςμόσ και θ αμοιβι του ΟΕΛ ωσ 
αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ τθσ 

ελεγχόμενθσ εταιρείασ 

N 
Valid 120 120 - 

Missing 0 0 - 

Mean 1,717 1,925 1,821 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, φζν αθνξά ζηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ παξάγνληα απηνχ πνπ 

εμεηάζηεθε δηακέζνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην γξάθεκα 22, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο (43,3% επί ηνπ ζπλφινπ), ν έιεγρνο ηνπ δηνξηζκνχ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηείλεη λα κεηψλεη 

ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ παξάιιεια ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 25% θαη 24,2%, ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην κεηψλεη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη φηη δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζε απηή, αληίζηνηρα.  
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Γξάθεκα 22: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ Γηεχζπλζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαζνξίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ ΟΔΛ». 

 

 Όζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα 

23, πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 41,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη ν 

έιεγρνο ηεο ακνηβήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εθάζηνηε 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, 

κηαο θαη δελ ηελ επεξεάδεη κε θαλέλαλ ηξφπν. Αληίζεηα, έλα επίζεο κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 36,7%, ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην κεηψλεη ζε κηθξφ 

βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ελψ έλα φρη ακειεηέν 

πνζνζηφ απηψλ (15%) πηζηεχεη φηη ηελ ππνλνκεχεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.   
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Γξάθεκα 23: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ Γηεχζπλζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαζνξίδεη Σελ ακνηβή ηνπ ΟΔΛ». 

 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ. Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 15), νη 

κέζνη φξνη ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε πξφηαζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ παξάγνληα απηφ θπκαίλνληαη ζην 2,783 θαη 2,892, ηηκέο κε πνιχ κηθξή 

απφθιηζε απφ ην λα κελ επεξεάδεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ν παξάγνληαο απηφο.   

 

Πίλαθαο 15: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξείαο» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Θ ελεγχόμενθ εταιρεία χαρακτθρίηεται από ιςχυρι 

οικονομικι κζςθ, υψθλι φιμθ και μζγεκοσ 
Θ ελεγχόμενθ εταιρεία δεν χαρακτθρίηεται από 

ιςχυρι οικονομικι κζςθ, υψθλι φιμθ και μζγεκοσ  

N 
Valid 120 120 

Missing 0 0 

Mean 2,783 2,892 

 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή θήκε θαη κέγεζνο, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (40% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ) ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ππνλνκεχεηαη, φρη φκσο ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Αληίζηνηρα, 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 27,5% ζεσξεί φηη απηφ δελ επηδξά νχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ελψ ην 25,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ηνπο εληζρχεηαη ζε 

κηθξφ έσο θαη πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. (Γξάθεκα 24)   
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Γξάθεκα 24: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ ειεγρφκελε εηαηξεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή 

θήκε θαη κέγεζνο». 

 

 Όζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή θήκε θαη κέγεζνο, ηα 

επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (64,2%) ζεσξεί φηη απηφ δελ 

έρεη θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Σαπηφρξνλα, αληίζεηε άπνςε έρεη ην 20,8% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ εθθξάδεη ηελ 

άπνςε φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

απεηιείηαη ζε κηθξφ βαζκφ, θαζψο θαη ην 13,3% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ εθθξάδεη ηελ 

άπνςε φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

εληζρχεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. (Γξάθεκα 25)  
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Γξάθεκα 25: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ ειεγρφκελε εηαηξεία δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή 

θήκε θαη κέγεζνο». 

 

 Έπεηηα, ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαθή 

πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

απηφο ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, 

ζεκεηψλνληαο έλαλ κέζν φξν ηεο ηάμεο ηνπ 4,333. Σν απνηέιεζκα απηφ εμήρζε απφ 

ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ηξηψλ πξνηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα, νη νπνίνη θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 16).   

 

Πίλαθαο 16: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Οη πηζαλνί θίλδπλνη γηα 

ηνλ ΟΔΛ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ 

ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Ο κίνδυνοσ αμαφρωςθσ 

τθσ φιμθσ του ΟΕΛ 
εξαιτίασ δθμοςίων 

ςκανδάλων 

Ο κίνδυνοσ επιβολισ 
πεικαρχικϊν ποινϊν ςτον 

ΟΕΛ από το επαγγελματικό 
ςωματείο  

Ο κίνδυνοσ 
δικαςτικισ 

δίωξθσ κατά του 
ΟΕΛ 

Οι πικανοί κίνδυνοι για τον 
ΟΕΛ που προκφπτουν από τθν 
κακι ποιότθτα του ελεγκτικοφ 

του ζργου   

N 
Valid 120 120 120 - 

Missing 0 0 0 - 

Mean 4,158 4,525 4,317 4,333 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, φζν αθνξά ζηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ παξάγνληα απηνχ, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (46,7%) ζεσξεί φηη ν θίλδπλνο πνπ πθίζηαηαη γηα ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο λα ακαπξσζεί ε θήκε ηνπο εμαηηίαο δεκνζίσλ 

ζθαλδάισλ, ηα νπνία πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, εληζρχεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 35% ζεσξεί φηη έλαο ηέηνηνο θίλδπλνο εληζρχεη δξαζηηθά ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο. Αληίζεηα, ην 17,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη απηή ε πξφηαζε δελ έρεη 

θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. (Γξάθεκα26) 
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Γξάθεκα 26: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο θίλδπλνο ακαχξσζεο ηεο θήκεο ηνπ ΟΔΛ εμαηηίαο δεκνζίσλ ζθαλδάισλ». 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε πξφηαζε ηνπ παξάγνληα απηνχ, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο ησλ ρξεζηψλ (60%) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη ηελ 

αληίιεςε φηη ν θίλδπλνο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο απφ ην αξκφδην ζσκαηείν ηνπο εληζρχεη δξαζηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

ηα ίδηα πιαίζηα, έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ απηψλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 32,5%, ζεσξεί φηη ν 

θίλδπλνο απηφο εληζρχεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ. (Γξάθεκα 27)  

 

 
Γξάθεκα 27: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο θίλδπλνο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηνλ ΟΔΛ απφ ην επαγγεικαηηθφ 

ζσκαηείν». 
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Σέινο, φζν αθνξά ζηνλ θίλδπλν ηεο δηθαζηηθήο δίσμεο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηξίηνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 28, ην 51,7% ηνπ 

δείγκαηνο πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην εληζρχεη δξαζηηθά ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, ην 32,5% απηνχ ζεσξεί φηη εληζρχεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 12,5% ζεσξεί φηη ν θίλδπλνο απηφο 

δελ επηδξά κε θάπνην ηξφπν ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.   

 

 
Γξάθεκα 28: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο θίλδπλνο δηθαζηηθήο δίσμεο θαηά ηνπ ΟΔΛ». 

 

 Δλ ζπλερεία, εμεηάζηεθε ν παξάγνληαο ζρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ην 

δηνξηζκφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ελψ ηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα θάζε πξφηαζε πνπ αθνξά απηφλ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 Αξρηθά, ινηπφλ, παξαηεξείηαη φηη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θάζε πέληε έηε εληζρχεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, 

ελψ ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θάζε πέληε έηε ηελ εληζρχεη 

ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ, ζεκεηψλνληαο κέζνπο φξνπο 3,858 θαη 4,325 

αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 17 ν επαλαδηνξηζκφο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε εηήζηα βάζε κεηψλεη ειάρηζηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο, κηαο θαη γηα ηελ πξφηαζε απηή ππνινγίζηεθε έλαο κέζνο φξνο απαληήζεσλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 2,975, ελψ ν δηνξηζκφο ηνπο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε, ρσξίο εηήζην 
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επαλαδηνξηζκφ, θαίλεηαη λα εληζρχεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

(κέζνο φξνο 3,217).  

 

Πίλαθαο 17: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Οη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε 

ην δηνξηζκφ ηνπ ΟΔΛ» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Θ υποχρεωτικι 

εναλλαγι των ΟΕΛ 
κάκε 5 ζτθ 

Θ υποχρεωτικι εναλλαγι 
του ελεγκτικοφ γραφείου 

κάκε 5 ζτθ 

Ο επαναδιοριςμόσ των 
ΟΕΛ ςε ετιςια βάςθ 

Ο διοριςμόσ των ΟΕΛ για 
περιςςότερα από ζνα ζτθ (χωρίσ 

ετιςιο επαναδιοριςμό) 

N 
Valid 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,858 4,325 2,975 3,217 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, ζην γξάθεκα 29 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξψηε πξφηαζε πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Απφ απηφ παξαηεξείηαη φηη, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 

κε πνζνζηφ 53,3% επί ηνπ ζπλφινπ, ζεσξεί φηη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θάζε πέληε έηε επηδξά ζεηηθά αιιά ζε κηθξφ βαζκφ 

ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Αληίζηνηρα, ην 25% δήισζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλελφο 

είδνπο επίδξαζε, ελψ ην 18,3% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ εληζρχεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

 
Γξάθεκα 29: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ ΟΔΛ θάζε 5 έηε». 

 

 Όζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

ελαιιαγή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θάζε πέληε έηε, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα (45,8%) βξέζεθε φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 
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ειεγθηψλ ινγηζηψλ εληζρχεηαη δξαζηηθά. Δπίζεο πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 42,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απμάλεηαη αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

(Γξάθεκα 30)   

 

 
Γξάθεκα 30: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θάζε 5 έηε». 

 

 Έπεηηα, αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε πξφηαζε ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (43,3%) ζεσξεί φηη ν επαλαδηνξηζκφο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε εηήζηα βάζε κεηψλεη, ζε φρη φκσο πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, ηελ αλεμαξηεζία απηψλ. Αληίζεηα, ην 35% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη φηαλ 

ηζρχεη θάηη ηέηνην ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ εληζρχεηαη απφ 

ιίγν έσο θαη πάξα πνιχ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,3% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εξσηεζέλησλ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη 

θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία απηψλ. (Γξάθεκα 31)   
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Γξάθεκα 31: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο επαλαδηνξηζκφο ησλ ΟΔΛ ζε εηήζηα βάζε». 

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην δηνξηζκφ 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε ρσξίο εηήζην 

επαλαδηνξηζκφ, απφ ην αθφινπζν γξάθεκα (Γξάθεκα 32) θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

δήισζαλ απηφ δελ επεξεάδεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Βέβαηα, έλα επίζεο κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 35% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη θάηη ηέηνην εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ αξθεηά.  

 

 
Γξάθεκα 32: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο δηνξηζκφο ησλ ΟΔΛ γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε (ρσξίο εηήζην 

επαλαδηνξηζκφ)». 
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 Σέινο, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηειεπηαίνπ παξάγνληα ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ δείρλνπλ φηη ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο εληζρχνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ πξψηνπ 

(ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 3,714). ηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη 

θαη νη κέζνη φξνη ησλ ηξηψλ πξνηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξάγνληα απηφ, κε 

ηελ πξφηαζε αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα λα ζεκεηψλεη ην κηθξφηεξν κέζν φξν (3,542), θαη επνκέλσο, ζχκθσλα πάληα 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα επεξεάδεη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν πξνηάζεηο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

(Πίλαθαο 18) 

 

Πίλαθαο 18: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΟΔΛ θαη ειεγρφκελεο εηαηξείαο» θαη ηελ επίδξαζε απηνχ ζηελ 
αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Θ γνωςτοποίθςθ των 

παρεχόμενων μθ 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 

από τον ΟΕΛ 

Θ γνωςτοποίθςθ των 
αμοιβϊν για τθν παροχι 

μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 
από τον ΟΕΛ 

Θ γνωςτοποίθςθ των 
αμοιβϊν για τθν παροχι 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 

από τον ΟΕΛ 

Θ γνωςτοποίθςθ των 
οικονομικϊν ςχζςεων 

μεταξφ ΟΕΛ και 
ελεγχόμενθσ εταιρείασ 

N 
Valid 120 120 120 - 

Missing 0 0 0 - 

Mean 3,833 3,767 3,542 3,714 

 

 Αλαιπηηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 33), 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 59,2% δήισζε φηη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή 

ινγηζηή εληζρχεη αξθεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 25% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, ην νπνίν ζεσξεί φηη ε 

γλσζηνπνίεζε απηή δελ ζπκβάιεη νχηε ζηελ ελίζρπζε αιιά νχηε θαη ζηελ 

ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
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Γξάθεκα 33: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΔΛ». 

 

 Όζν αθνξά ζηε δεχηεξε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, 

ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (58,3%) ζεσξεί φηη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο γηα ηηο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο εληζρχεη 

αξθεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε. (Γξάθεκα 34) 

 

 
Γξάθεκα 34: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ ΟΔΛ». 
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 Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία πξφηαζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηηο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ε 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα (53,3%) δήισζε φηη δελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε. Αληίζεηα, 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 32,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ εληζρχεηαη ζε 

κηθξφ βαζκφ. (Γξάθεκα 35) 

 
Γξάθεκα 35: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

ΟΔΛ». 

 
3.3.3.1. Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ παξαγόληωλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηωλ νξθωηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έρεη σο ζθνπφ λα εληνπηζηεί ε βαξχηεηα πνπ έρεη θαζέλαο απφ ηνπο 

δέθα βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νη 

νπνίνη αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ζηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη 

φξνη αμηνιφγεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηψλ ησλ παξαγφλησλ, απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηα πιαίζηα κίαο θιίκαθαο απφ ην 1 έσο θαη ην 

10. 

Δηδηθφηεξα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα, ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 
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εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, 

ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 9,158. Γεχηεξνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θξίζεθε ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (κέζνο φξνο 8,95), ελψ ηξίηνο ν έιεγρνο ηνπ δηνξηζκνχ θαη 

ηεο ακνηβήο απηνχ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (κέζνο 

φξνο 8,333). Απφ ηελ άιιε κεξηά, σο ν ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο κεηαμχ 

απηψλ πνπ αλαιχζεθαλ θξίζεθε απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζεκεηψλνληαο κέζν φξν 5,3. 

 

Πίλαθαο 19: Πίλαθαο κέζσλ φξσλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα/ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 
 Οικονομικι 

εξάρτθςθ του 
ΟΕΛ από τθν 
ελεγχόμενθ 

εταιρεία 

Ο ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ των ΟΕΛ 

και των 
ελεγκτικϊν 
γραφείων 

Θ παροχι μθ 
ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν 

από τουσ ΟΕΛ 

Το μζγεκοσ 
του 

ελεγκτικοφ 
γραφείου 

Το 
οικονομικό 
ςυμφζρον 
του ΟΕΛ 

Ο διοριςμόσ και θ 
αμοιβι του ΟΕΛ ωσ 

αρμοδιότθτα τθσ 
Διεφκυνςθσ τθσ 

ελεγχόμενθσ 
εταιρείασ 

N 
Valid 120 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 9,158 6,967 7,133 5,408 8,950 8,333 

 
 Τα χαρακτθριςτικά 

τθσ ελεγχόμενθσ 
εταιρείασ 

Οι πικανοί κίνδυνοι για τον 
ΟΕΛ που προκφπτουν από τθν 
κακι ποιότθτα του ελεγκτικοφ 

του ζργου 

Οι κανονιςμοί 
ςχετικά με το 

διοριςμό των ΟΕΛ 

Θ γνωςτοποίθςθ των 
οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ 

ΟΕΛ και ελεγχόμενθσ 
εταιρείασ 

N 
Valid 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 

Mean 5,300 7,817 8,017 6,475 

 

 ηνλ πίλαθα 20 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο 

πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ηαμηλνκεκέλνη κε θζίλνπζα ζεηξά, αλάινγα 

κε ηε ζεκαληηθφηεηα κε ηελ νπνία αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

 

Πίλαθαο 20: Οη βαζηθνί παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηαμηλνκεκέλνη 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα/ζεκαληηθφηεηα πνπ θαηέγξαςαλ ζε θζίλνπζα ζεηξά  

Α/Α Βαζηθνί παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο ΟΔΛ Μ.Ο. 
1 Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ΟΔΛ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία 9,158 

2 Σν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ ΟΔΛ 8,950 

3 
Ο δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή ηνπ ΟΔΛ σο αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο 
8,333 

4 Οη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ ΟΔΛ 8,017 

5 
Οη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνλ ΟΔΛ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ 
7,817 

6 Ζ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ΟΔΛ 7,133 

7 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ΟΔΛ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 6,967 

8 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΟΔΛ θαη ειεγρφκελεο εηαηξείαο 6,475 
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9 Σν κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ 5,408 

10 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο 5,300 

 

3.3.3.2. Καηαγξαθή ινηπώλ παξαγόληωλ πνπ επηδξνύλ ζηελ αλεμαξηεζία ηωλ νξθωηώλ ειεγθηώλ 

ινγηζηώλ 

ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηλφηαλ ζηνπο 

εξσηεζέληεο ε δπλαηφηεηα λα αλαθέξνπλ ινηπνχο παξάγνληεο πνπ θαηά ηε γλψκε 

ηνπο επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαη νη νπνίνη δελ 

απνηεινχζαλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κέζσ κίαο εξψηεζεο αλνηρηνχ ηχπνπ. εκεηψλεηαη φηη ε 

αληαπφθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ ήηαλ θαζνιηθή, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο, θαζψο απφ ηνπο 120 ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απάληεζαλ ζε απηή κφλν νη 67, δειαδή πεξίπνπ ην 56% επί ηνπ ζπλφινπ. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 21) παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο, ηαμηλνκεκέλνπο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο κε 

αχμνπζα ζεηξά, ηα νπνία απαληνχλ ζην 14
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα, φπσο απηφ ηέζεθε 

ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο.  

 

Πίλαθαο 21: Λνηπνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

Α/Α Λνηπνί Παξάγνληεο Αλεμαξηεζίαο πρλόηεηα 

1 Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 24 

2 Ζ λννηξνπία θαη ε θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 18 

3 
Ο ξφινο θαη ε θηλεηηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (ΔΛΣΔ) 
15 

4 
Ζ λννηξνπία θαη ε θνπιηνχξα ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ 
13 

5 
Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή 
13 

6 

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή λα αλαπηχμεη ζην 

κέιινλ εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα πέξα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ 

8 

7 
Ζ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 
8 

8 

Ζ θηινζνθία ηεο εγεζίαο ηνπ εθάζηνηε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη 

νη γεληθφηεξεο αξρέο απηνχ, ηηο νπνίεο κεηαιακπαδεχεη ζηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο  

4 

9 

Ζ χπαξμε άηππσλ ζπληερληψλ κεηαμχ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ/ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ινγηζηψλ/ινγηζηηθψλ 

γξαθείσλ 

2 
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Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη, εθηφο ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

παξαπάλσ, θαηά ηε γλψκε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ 

δηακνξθψλεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή. εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ φξν πξνζσπηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη, φπσο 

αλέθεξαλ νη εξσηεζέληεο, ην ήζνο θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαζψο θαη νη 

αξρέο θαη νη αμίεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή σο άλζξσπνο.  

ηε ζπλέρεηα, αξθεηνί ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αλέθεξαλ φηη ν βαζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε γεληθφηεξε λννηξνπία θαη θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαζψο 

θαη ηεο δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζε απηή. Δπηπιένλ, ν ακέζσο επφκελνο παξάγνληαο 

ζε ζπρλφηεηα πνπ θαηαγξάθεθε αλαθέξεηαη ζην ξφιν θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ 

(ΔΛΣΔ), φζν αθνξά ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.  

Αθφκα, δελ ήηαλ ιίγνη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλάθεξαλ σο παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ηε λννηξνπία θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, 

νη νπνίεο φπσο ζεκεηψζεθε απφ αξθεηνχο εξσηεζέληεο αλαθέξνληαη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ζε νηθνγελεηαθέο εηαηξείεο. Δπίζεο, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηέιεζε έλαλ αθφκα 

παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ρεηηθά κε απηφ, ζχκθσλα κε 

νξηζκέλα ζρφιηα ησλ ηειεπηαίσλ, νη θαλνληζκνί γηα ηηο ακνηβέο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ 

εμεπηειηζηηθψλ πξνζθνξψλ ή πξνζθνξψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ φγθν θαη 

ηελ έληαζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηέγξαςαλ 

σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

ηφζν ηελ πξνεγνχκελε εξγαζηαθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ινγηζηήο κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα 

αλαπηχμεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε κε απηή κε ην πέξαο ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ ζην 

κέιινλ. πλαθνινχζσο, έλαο κηθξφο αξηζκφο ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ αλέθεξε σο παξάγνληα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
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ινγηζηψλ ηε θηινζνθία ηεο εγεζίαο ηνπ εθάζηνηε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ηηο 

γεληθφηεξεο αξρέο απηνχ, ηηο νπνίεο κεηαιακπαδεχεη ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο.  

Σέινο, έλαλ αθφκα θαηαγεγξακκέλν παξάγνληα απνηέιεζε ε ζπλεξγαζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ κε ηνπο ινγηζηέο θαη ηα 

ινγηζηηθά γξαθεία, θαζψο θαηλφκελν απνηειεί νη ηειεπηαίνη λα κεζνιαβνχλ γηα ην 

δηνξηζκφ ησλ πξψησλ.        

       

3.3.4. πζρέηηζε κεηαμύ ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πεξί αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ 

Με ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην 15
ν
 Δξεπλεηηθφ 

Δξψηεκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη Pearson’s Chi-square (ρ
2
), θαζψο πξφθεηηαη γηα 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ απηήο ηεο κεζνδνινγίαο, 

εμεηάζηεθε εάλ πθίζηαηαη ζρέζε αξρηθά κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεμαξηεζίαο φπσο 

ην αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαη έπεηηα κεηαμχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο κε ηελ νπνία 

αμηνιφγεζαλ ηνλ θάζε παξάγνληα νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη γηα λα ππάξμεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζα πξέπεη 

λα ηζρχεη ε ζρέζε p<0,05, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα, δειαδή ζεκαληηθή ζρέζε, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ειέρζεζαλ, 

εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο.  

Πξψησλ, βξέζεθε λα πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ηνπ πφζν 

ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν παξάγνληαο «Παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο» ζηε δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηελ 

ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Πίλαθαο 22). Με 

άιια ιφγηα, απνδεηθλχεηαη φηη πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, δειαδή φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα εμαξηάηαη θαη απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ. Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κέζνπο φξνπο 

βαζκνινγίαο πνπ ζεκείσζε ν παξάγνληαο απηφο αλά νκάδα εξσηψκελνπ (νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο: 7,167, νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ή πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ ή 

ινγηζηέο: 7,5, επελδπηέο ή κέηνρνη ή εηαίξνη: 6,333, πηζησηέο ή ππεχζπλνη 

ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ: 7,533) θαίλεηαη φηη νη 



 

117 

 

επελδπηέο/κέηνρνη/εηαίξνη θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηνλ 

εμεηαδφκελν παξάγνληα σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δηεπζπληέο/πξντζηάκελνπο ινγηζηεξίνπ/ινγηζηέο θαη ηνπο πηζησηέο/ππεχζπλνπο 

ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. 

 

Πίλαθαο 22: Απνηειέζκαηα ηεζη Pearson’s Chi-square (ρ2) γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ παξάγνληα «Παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο» ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.   

Πίνακας Συνάφειας 

  

III1 

Total 

Ορκωηός 
Ελεγκηής 
Λογιζηής 

Οικονομικός 
Διεσθσνηής/ 

Προϊζηάμενος 
Λογιζηηρίοσ/ 

Λογιζηής 

Επενδσηής/ 
Μέηοτος/ 
Εηαίρος 

Πιζηωηής/ 
Υπεύθσνος 

Φορηγήζεων και 
Τραπεζικών Δανείων 

II32 3,0 Count 2 0 0 0 2 

% 
within 
II32 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

4,0 Count 0 0 1 0 1 

% 
within 
II32 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

0,0% 0,0% 3,3% 0,0% ,8% 

5,0 Count 5 4 8 1 18 

% 
within 
II32 

27,8% 22,2% 44,4% 5,6% 100,0% 

% 
within 
III1 

16,7% 13,3% 26,7% 3,3% 15,0% 

6,0 Count 4 3 10 3 20 

% 
within 
II32 

20,0% 15,0% 50,0% 15,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

13,3% 10,0% 33,3% 10,0% 16,7% 

7,0 Count 4 7 5 9 25 

% 
within 
II32 

16,0% 28,0% 20,0% 36,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

13,3% 23,3% 16,7% 30,0% 20,8% 

8,0 Count 5 8 4 14 31 



 

118 

 

% 
within 
II32 

16,1% 25,8% 12,9% 45,2% 100,0% 

% 
within 
III1 

16,7% 26,7% 13,3% 46,7% 25,8% 

9,0 Count 8 6 1 2 17 

% 
within 
II32 

47,1% 35,3% 5,9% 11,8% 100,0% 

% 
within 
III1 

26,7% 20,0% 3,3% 6,7% 14,2% 

10,0 Count 2 2 1 1 6 

% 
within 
II32 

33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

% 
within 
III1 

6,7% 6,7% 3,3% 3,3% 5,0% 

Total Count 30 30 30 30 120 

% 
within 
II32 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,927
a
 21 ,008 

Likelihood Ratio 39,345 21 ,009 

Linear-by-Linear Association 
,003 1 ,958 

N of Valid Cases 120     

 

Γεχηεξσλ, βξέζεθε λα πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ηνπ πφζν 

ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ν παξάγνληαο «Ο δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή ηνπ ΟΔΛ σο 

αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο» ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Πίλαθαο 23). Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη πάιη, απνδεηθλχεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, δειαδή φηη ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ. Δηδηθφηεξα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κέζνπο φξνπο βαζκνινγίαο πνπ ζεκείσζε ν παξάγνληαο 

απηφο αλά νκάδα εξσηψκελνπ (νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο: 5,1, νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο ή πξντζηάκελνη ινγηζηεξίνπ ή ινγηζηέο: 5,933, επελδπηέο ή κέηνρνη ή 

εηαίξνη: 4,867, πηζησηέο ή ππεχζπλνη ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ: 5,3) 
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θαίλεηαη φηη νη επελδπηέο/κέηνρνη/εηαίξνη θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ηείλνπλ 

λα ζεσξνχλ ηνλ εμεηαδφκελν παξάγνληα σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

πηζησηέο/ππεχζπλνπο ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δηεπζπληέο/πξντζηάκελνπο ινγηζηεξίνπ/ινγηζηέο. 

 

Πίλαθαο 23: Απνηειέζκαηα ηεζη Pearson’s Chi-square (ρ2) γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ παξάγνληα «Ο δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή ηνπ ΟΔΛ σο αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο» ζηε δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   

Πίνακας Συνάφειας 

  

III1 

Total 

Ορκωηός 
Ελεγκηής 
Λογιζηής 

Οικονομικός 
Διεσθσνηής/ 

Προϊζηάμενος 
Λογιζηηρίοσ/ 

Λογιζηής 
Επενδσηής/ 

Μέηοτος/Εηαίρος 

Πιζηωηής/ 
Υπεύθσνος 

Φορηγήζεων και 
Τραπεζικών 

Δανείων 

II36 1,0 Count 4 0 1 0 5 

% 
within 
II36 

80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

13,3% 0,0% 3,3% 0,0% 4,2% 

2,0 Count 3 0 4 0 7 

% 
within 
II36 

42,9% 0,0% 57,1% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

10,0% 0,0% 13,3% 0,0% 5,8% 

3,0 Count 0 2 2 6 10 

% 
within 
II36 

0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

0,0% 6,7% 6,7% 20,0% 8,3% 

4,0 Count 2 0 4 4 10 

% 
within 
II36 

20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

6,7% 0,0% 13,3% 13,3% 8,3% 

5,0 Count 10 12 6 7 35 

% 
within 
II36 

28,6% 34,3% 17,1% 20,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

33,3% 40,0% 20,0% 23,3% 29,2% 

6,0 Count 1 6 8 5 20 
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% 
within 
II36 

5,0% 30,0% 40,0% 25,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

3,3% 20,0% 26,7% 16,7% 16,7% 

7,0 Count 5 6 3 4 18 

% 
within 
II36 

27,8% 33,3% 16,7% 22,2% 100,0% 

% 
within 
III1 

16,7% 20,0% 10,0% 13,3% 15,0% 

8,0 Count 2 2 2 4 10 

% 
within 
II36 

20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

6,7% 6,7% 6,7% 13,3% 8,3% 

9,0 Count 2 2 0 0 4 

% 
within 
II36 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 3,3% 

10,0 Count 1 0 0 0 1 

% 
within 
II36 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

3,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 

Total Count 30 30 30 30 120 

% 
within 
II36 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% 
within 
III1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44,997
a
 27 ,016 

Likelihood Ratio 53,674 27 ,002 

Linear-by-Linear Association 
,086 1 ,770 

N of Valid Cases 120     
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3.4. πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζρεηηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, αλέδεημαλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα ην επίπεδν ηεο 

αληηιακβαλφκελεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ (ή δηαθνξεηηθά 

ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε), φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξνχλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο ζε απηήλ, θαζψο θαη ηε βαξχηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

πξνζδίδνπλ ζε απηνχο, αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη δελ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ φπσο ηελ  

αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηηκή  3,167 (1
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη νη 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη εηδηθφηεξα νη νξθσηνί ειεγθηέο 

ινγηζηέο, νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ή ινγηζηέο, νη κέηνρνη ή εηαίξνη ή επελδπηέο θαη 

νη πηζησηέο ή ππεχζπλνη ρνξεγήζεσλ θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (σο νκάδεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα), ζεσξνχλ φηη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θπκαίλεηαη ζε 

κέηξηα επίπεδα. Δπνκέλσο, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίνη πξνζδνθνχλ θαη αλακέλνπλ 

ην κέγηζην βαζκφ αλεμαξηεζίαο απφ κέξνπο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ψζηε νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο 

θαηαζηάζεηο λα θαηαζηνχλ άθξσο εκπηζηεχζηκεο θαη αμηφπηζηεο γηα ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπο, δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα πξνζδνθηψλ, δειαδή κία δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ ηη πξνζδνθνχλ θαη ηνπ ηη αληηιακβάλνληαη λα ηζρχεη (ηηκή ράζκαηνο 1,833). 

Απηφ, ζαθψο, δεκηνπξγεί πνηθίια πξνβιήκαηα, φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, κηαο θαη ν ζεζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή-νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ηείλεη λα ράλεη ηε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα επξήκαηα ηεο δεχηεξεο εξψηεζεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία δηεξεπλά ην 2
ν
 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα, έδεημαλ φηη ε 

ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ είλαη πάξα πνιχ κεγάιε (κέζνο φξνο απαληήζεσλ 4,733). Σν 
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γεγνλφο απηφ, ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, δίλεη αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 1
ν
 

Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα. Απηφ δηφηη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ σο ζχλνιν, θαζίζηαηαη σο 

ινγηθφ επαθφινπζν ην ράζκα πξνζδνθηψλ πνπ βξέζεθε λα ρξήδεη αθφκα κεγαιχηεξεο 

πξνζνρήο θαη κειέηεο, κε ζθνπφ ε απφθιηζε απηή πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ λα κεησζεί ζην ειάρηζην, θαηά ην δπλαηφλ, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ επηθέξεη ε ρακειή πνηφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ. 

          Έηζη ινηπφλ, έρνληαο σο ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο, ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν αλεμαξηεζίαο ζηελ εκθάληζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, πνπ 

εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εζηίαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία απηή, θαη εηδηθφηεξα ε δηεξεχλεζε 

απηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν ηειεπηαίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία δηφηη, γηα λα επηηεπρζεί 

απνδνηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ν ζθνπφο πνπ πξναλαθέξζεθε, απνηειεί 

κνλφδξνκν ν εληνπηζκφο ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, αλαθνξηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, κέζσ ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

νξηνζέηεζαλ θαη ην επίπεδν ηεο αληηιακβαλφκελεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο κέηξηα.  

Σν ζθνπφ απηφ εμππεξέηεζε ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα. Δηδηθφηεξα, ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε αξρηθά 

λα εληνπηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαζέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έπεηηα λα 

εληνπηζηεί ε βαξχηεηα θαη ε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θα ηέινο, λα 

εληνπηζηνχλ επηπιένλ παξάγνληεο νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ 
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ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Αξρηθά, ινηπφλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ν παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη απηφο πνπ 

δηακνξθψλεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ 

ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ζην επίπεδν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, ηα νπνία 

έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο απηφο ηελ ππνλνκεχεη ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη, νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ππφ ηνλ θφβν είηε 

ηεο κείσζεο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα, είηε ηεο κε 

δηαηήξεζεο ζην ραξηνθπιάθην ηνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε 

νπνία δηαζέηεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θήκε, κέγεζνο θηι.) πνπ λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαθήκηζε γηα ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή, ππνθχπηνπλ εχθνια 

ζηηο πηέζεηο ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ εθάζηνηε ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κε 

ζπλέπεηα λα ράλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

Έπεηηα, ν ακέζσο επφκελνο ζε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ βξέζεθε λα είλαη ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ απηψλ. Παξάιιεια, θαη ηα απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηδξά απηφο ν παξάγνληαο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, έδεημαλ φηη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ηειεπηαίνη 

απφ ηελ εθάζηνηε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη ηθαλά λα ππνλνκεχζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Δληνχηνηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ηα 

νηθνλνκηθά απηά ζπκθέξνληα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ πξνζθνξά δψξσλ 

ζεκαληηθήο αμίαο ή ηελ πξνζθνξά ηδηαίηεξεο θηινμελίαο ζε απηνχο. Απηφ, ζπκβαδίδεη 

απφιπηα θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα ηεο 

νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε πξνζθνξά δψξσλ θαη θηινμελίαο 

ζεκαληηθήο αμίαο απνηειεί κία κνξθή εηζνδήκαηνο.  
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Αληίζεηα, ε χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ, δελ θαίλεηαη λα έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαη απηφ πηζαλφλ δηφηη, εμαηηίαο ησλ 

ηχπσλ ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ κε ηηο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, θαζίζηαληαη ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ηειεπηαίεο δελ 

απνπιεξψλνπλ κεγάιν κέξνο ή ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ ειεγθηηθψλ ακνηβψλ. 

Δμάιινπ, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θάηη ηέηνην δελ ιεηηνπξγεί θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κηαο θαη εάλ γίλεη γλσζηφ φηη αθνινπζεί ηέηνηεο 

πνιηηηθέο, ηφηε εχινγα απηφ ζα επεξεάζεη δπζκελψο θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο 

επεξρφκελνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο. 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηξίηνο ζε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο αλεδείρζε ν έιεγρνο πνπ αζθεί ε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζην δηνξηζκφ θαη ηελ ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζπλάδεη θαη κε ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφο επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ηα νπνία έδεημαλ 

φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε ηειεπηαία ππνλνκεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Καη ν 

παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί ελ κέξεη κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο 

παξάγνληεο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηελ πξνζθνξά δψξσλ θαη θηινμελίαο ζε απηφλ. 

Απηφ δηφηη φηαλ ε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη απηή πνπ 

απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ θαη ηελ ακνηβή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, 

έκκεζα απφ απηήλ εμαξηάηαη ηφζν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο φζν θαη ην νηθνλνκηθφ 

ζπκθέξνλ ηνπ ηειεπηαίνπ. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο επηζπκψληαο ηνλ δηνξηζκφ ηνπο, ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηνπο ή ηε 

ζπκθσλία πεξί ακνηβήο κε επλντθφηεξνπο γηα απηνχο φξνπο, ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ έλα θιίκα θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. 

Σελ ηέηαξηε ζέζε, φζν αθνξά ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαίλεηαη λα θαηαιακβάλνπλ νη 

θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηφζν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ φζν θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θάζε πέληε έηε εληζρχεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο έγηλε αληηιεπηφ απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ είλαη 

απηή πνπ εληζρχεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, θαη απηφ δηφηη πξνθαλψο ε θνπιηνχξα, ε λννηξνπία, θαη νη αξρέο πνπ 

πηνζεηεί έλα ειεγθηηθφ γξαθείν, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο πξνσζεί ζηα ζηειέρε 

ηνπ, δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε λννηξνπία 

ηνπ θάζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, σο ζηέιερνο ηνπ εθάζηνηε ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.  

Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θξίζεσλ βξέζεθε φηη ν επαλαδηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ζε εηήζηα βάζε ηείλεη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (αλ θαη 

ε κέζε ηηκή ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ έδεημε φηη δελ πθίζηαηαη ζρεδφλ θακία 

επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ ηειεπηαίσλ). Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί 

έρνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο αλεμαξηεζίαο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζν νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο γλσξίδνπλ φηη ν δηνξηζκφο ηνπο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη φηη απηφο δηαπξαγκαηεχεηαη θάζε έηνο, ελψ παξάιιεια έρνληαο σο δεδνκέλν φηη 

επηζπκνχλ πνιχ ην δηνξηζκφ απηφ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ 

(είηε ζε κνξθή εηζνδήκαηνο, είηε ζε κνξθή δψξσλ θαη θηινμελίαο), είλαη επφκελν λα 

θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν επηεηθείο θαη πνιιέο θνξέο λα ππνθχπηνπλ ζηηο πηέζεηο θαη 

ηηο επηζπκίεο ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ν δηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε κία ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα γίλεηαη γηα πεξηζζφηεξα 

απφ έλα έηε, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε αλεμαξηεζία ηνπο 

ηείλεη λα εληζρχεηαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, κηαο θαη δελ πθίζηαηαη ν θφβνο ηνπ κε 

επαλαδηνξηζκνχ ζην άκεζν κέιινλ. 

Ο ακέζσο επφκελνο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαθέξεηαη ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ νη πξψηνη εμαηηίαο ηεο θαθήο πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα απηφ κέηξηαο 

ζεκαληηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά απηφο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο έδεημαλ φηη ηελ 

εληζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην ρακειφ 
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βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
8
, πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηνλ 

επξχηεξν δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη ηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο.  

Δλ νιίγνηο, αλ θαη ζε γεληθά πιαίζηα νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ φηη ν ελ ιφγσ παξάγνληαο δξα εληζρπηηθά ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επίπεδα δηαθζνξάο θαη 

αδηαθάλεηαο ζηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο κεραληζκνχο θπξίσο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνβηβάδνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε βαξχηεηα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα, ελψ ζεσξνχλ φηη ν θίλδπλνο δηθαζηηθήο δίσμεο θαηά ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή σο παξάγνληαο είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ, ζε εηδηθφηεξα πιαίζηα θαη ηηζέκελνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο ζεσξνχλ φηη, πηζαλφλ εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο δηθαηνζχλεο, δελ ζα είλαη ζε ζέζε ζπκκνξθψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

Έπεηηα, έθηνο σο πξνο ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο πνπ πξνζδίδνπλ νη ρξήζηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδεηαη λα είλαη ε παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηνλ παξάγνληα απηφ ζπλάδνπλ απφιπηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ πθίζηαληαη, πξνζαξκνζκέλα φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπ ηη 

είζηζηαη λα ζπκβαίλεη.  

Γεγνλφο ινηπφλ απνηειεί φηη, ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια, ειεγθηηθά γξαθεία 

παξέρνπλ πιένλ θαη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο πειαηείαο ηνπο θαη θαηά επέθηαζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Λακβάλνληαο απηφ ππφςε ηνπο νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ελψ ζεσξνχλ φηη ε κε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο σο πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, παξάιιεια ζεσξνχλ φηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε κηθξή έθηαζε δελ επηδξά κε θάπνηνλ ηξφπν ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  

                                                        
8 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο Γηεζλήο Γηαθάλεηα-Transparency International ε Διιάδα 

θαηαιακβάλεη ηελ 80ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε (ζχλνιν 177 ρψξεο), αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ρψξα, φληαο ηειεπηαία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, κε κφιηο έλα 

βαζκφ δηαθνξά απφ ηε Βνπιγαξία. (http://www.transparency.org) 

http://www.transparency.org/
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Απηφ βέβαηα κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζην γεγνλφο φηη νη κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε νξηζκέλεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ζε νξηζκέλεο πνπ δελ επηδξνχλ ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαη βάζεη απηνχ λα δηακνξθψζεθε 

απηή ε πξναλαθεξζείζα άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Καηά ηα άιια, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα φηη φζν 

κεγαιχηεξεο είλαη νη ακνηβέο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηηο κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, θαη άξα θαη ε έθηαζε απηψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ππνλνκεχεηαη θαη ε αλεμαξηεζία ηνπο.  

πλερίδνληαο, ακέζσο πην ζεκαληηθφο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ παξάγνληαο αλαδείρζεθε απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Αληίζηνηρα, ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο 

επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ έδεημαλ φηη ηα πςειά 

επίπεδα αληαγσληζκνχ ζηνλ ελ ιφγσ θιάδν δηαβξψλνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην πςειά 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο θαη γεληθφηεξα ηα ειεγθηηθά γξαθεία
9
, ε πξνζπάζεηα απφθηεζεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο απνηειεί κνλφδξνκν. Γεδνκέλνπ φηη θαζίζηαηαη δχζθνιν λα ην 

απνθηήζνπλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο σο πξνο ην βαζκφ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, κηαο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ην κνξθσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ βξίζθεηαη ήδε ζε πάξα πνιχ πςειά επίπεδα, θαινχληαη 

λα αλαδεηήζνπλ άιινπο ηξφπνπο απφθηεζεο απηνχ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

                                                        
9 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα νινέλα θαη απμάλεηαη εμαηηίαο θπξίσο ηεζζάξσλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ 
ζσξεπηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

(Π.Γ. 226/1992), άξρηζε λα πιεζαίλεη ν αξηζκφο απηψλ πνπ αζθνχλ ην ελ ιφγσ επάγγεικα, ελψ 

παξάιιεια εηζήιζαλ ζηελ αγνξά κεγάια δηεζλή ειεγθηηθά γξαθεία κε ηζρπξφ “brand name”. 

Δπηπιένλ, σο γεληθφηεξν θαηλφκελν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην 

κνξθσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

είλαη πάξα πνιχ πςειφ, πξνζδίδνληαο ζε απηνχο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλαθνξηθά κε ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ πςεινχ βαζκνχ εμεηδίθεπζε πνπ πξνθαλψο δηαζέηνπλ. Παξά φια απηά, 

ην κεξίδην αγνξάο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φζν αθνξά ζηηο δπλεηηθέο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο-

πειάηεο, εκθαλίδεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλν, εμαηηίαο, φρη κφλν ηεο κηθξήο ειιεληθήο αγνξάο, αιιά θαη 

ηεο πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ηεο σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φηη απηή ζπλεπάγεηαη πνπ 

βηψλεη ηα ηειεπηαία έηε.        
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Έηζη, ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα αθνξά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, γηα ηελ νπνία ηα παξαγσγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθέξνληαη 

ζηελ νληφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλψζεσλ, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, παξέρεη ζηνλ ηειεπηαίν ηε δπλαηφηεηα 

λα εθκεηαιιεπηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ έηζη ψζηε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

επλντθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο-πειάηεο. 

Όκσο απηφ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ θαη δεζκψλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, κε απνηέιεζκα λα 

ππνβφζθεη ζε κεγάιν βαζκφ ε ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ. πλαθνινχζσο, είλαη εχινγν φηη, φηαλ ζπληξέρνπλ φια ηα παξαπάλσ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ε επηζπκία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή λα απνθηήζεη ή λα δηαηεξήζεη 

έλαλ πειάηε θιεηδί είλαη κεγάιε, ην θαηλφκελν πνπ πεξηγξάθεθε ιακβάλεη αθφκα 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο.  

Όζν αθνξά ζηνλ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

ελψ απηφο επεξεάδεη αξθεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, δελ ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφο 

γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε απηφ πνιχ πηζαλφλ 

ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίδεη ην πςειφ επίπεδν δηαθζνξάο ζηε ρψξα, φπσο απηφ 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην νπνίν επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άπνςε θαη ηε γλψκε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ δηαθάλεηαο 

ησλ φζσλ γλσζηνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν κεξψλ. 

Δπηπξφζζεηα, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ αζθεί ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, 

θαζψο επίζεο θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ γηα απηέο, γεγνλφο 

πνπ αλαδεηθλχεη γηα άιιε κία θνξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν παξάγνληαο αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο πξνο ηηο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, νη παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρνπλ πεξίπνπ ηνλ ίδην βαζκφ 
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ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθφκα, 

φζν αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ην κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα 

κεγάια ειεγθηηθά γξαθεία, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα κεγάια δηεζλή ειεγθηηθά 

γξαθεία, ππεξηεξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ έλαληη ησλ κηθξψλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα κεγάια ειεγθηηθά γξαθεία επεηδή δηαζέηνπλ πνιχ κεγαιχηεξν 

πειαηνιφγην ζε ζρέζε κε ηα κηθξά ειεγθηηθά γξαθεία, έρνπλ λα ράζνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ράζνπλ ηελ πςειή ηνπο θήκε θαη ην θαιφ ηνπο φλνκα 

εμαηηίαο ηεο απνθάιπςεο ελφο ζθαλδάινπ.  

Αληίζηνηρα, φζν αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ ε ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή 

νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή θήκε θαη κέγεζνο ηφηε ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηείλεη λα ππνλνκεχεηαη. Αληίζεηα, ζεσξνχλ φηη, φηαλ ε 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, 

πςειή θήκε θαη κέγεζνο ηφηε δελ πθίζηαηαη θακία επίδξαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή 

ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεγάιεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, δειαδή κε άιια ιφγηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πθίζηαηαη νηθνλνκηθή 

εμάξηεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απφ ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηελ θαηάηαμε πνπ έιαβε 

θαζέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαλέλαο ηνπο δελ 

αμηνινγήζεθε  έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη κηθξήο ή κεδακηλήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ 

αλεμαξηεζία. Αληηζέησο, κέρξη θαη ν ηειεπηαίνο ζεκείσζε βαζκνινγία άλσ ηνπ 

κεηξίνπ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία.                                

Αλαθνξηθά κε ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ φπσο νη εξσηνχκελνη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ ηνπο θαηέγξαςαλ, αμίδεη λα ηνληζηνχλ νξηζκέλα ζεκεία. Αξρηθά 

ινηπφλ, απφ ηνπο ελλέα απηνχο παξάγνληεο, φπσο δηακνξθψζεθαλ έπεηηα απφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαγξαθέλησλ δεδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφ φηη νη ηέζζεξηο, νη 

δχν εθ ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο σο πξνο ηε ζπρλφηεηάο ηνπο, 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε λννηξνπία, ηε θνπιηνχξα, ηηο αξρέο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηφζν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, φζν θαη ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Αλ 

θαη ην δήηεκα απηφ απνηειεί θπξίσο αληηθείκελν πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

θνηλσληθήο επηζηήκεο, πθίζηαληαη νξηζκέλα ζέκαηα άμηα ζρνιηαζκνχ. Σφζν ε 

λννηξνπία, ε θνπιηνχξα θαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, φζν θαη ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

απνηεινχλ απφξξνηα ηεο γεληθφηεξεο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη δφθηκν λα ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ 

κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ είλαη αλαπφθεπθηε. Δπηπιένλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζχκθσλα 

κε έξεπλεο ν δείθηεο δηαθζνξάο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα. Αθφκε, δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη νηθνγελεηαθέο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά εθ 

θχζεσο ιηγφηεξν επηδεθηηθέο ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ειέγρνπ. 

Δπηπξφζζεηα, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηζήκαλαλ 

σο παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ην 

ξφιν ησλ αξκφδησλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ειεγθηηθψλ έξγσλ θνξέσλ, 

εζηηάδνληαο ζηνλ ηαθηηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ θαθέισλ ειέγρνπ απφ απηνχο, θαζψο 

θαη ζηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο γηα ηε ηφζν γηα ηε ζέζπηζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, 

φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ειέγρνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην ηειεπηαίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ παξάγνληα αλεμαξηεζίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ.  

Δπίζεο, σο απφξξνηα ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, θαζψο θαη 

ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο, απνηειεί ζπρλφ 

θαηλφκελν ε πξνεγνχκελε ή ε κειινληηθή εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θάηη ην νπνίν σθειεί θαη ηα δχν κέξε 

θαη πνπ ιεηηνπξγεί φκσο εηο βάξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ πξψησλ. Παξάιιεια, 



 

131 

 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ 

επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία απνηειεί ε δεκηνπξγία ζπληερληψλ κεηαμχ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ινγηζηηθψλ γξαθείσλ, θάηη γηα ην νπνίν γηα άιιε κηα θνξά 

επζχλνληαη θπξίσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη αγνξάο.  

Σέινο, απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρψλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο πεξί αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, αμίδεη λα ηνληζηνχλ ηξία βαζηθά ζεκεία. Αξρηθά, 

ζεκεηψλεηαη φηη δε βξέζεθε λα πθίζηαηαη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (ηδηφηεηα, θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη εξγαζηαθή 

εκπεηξία) θαη ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ην γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη ηελ παξαδνρή φισλ, αθφκα θαη ησλ ίδησλ 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, φηη ε ν 

βαζκφο ηεο αλεμαξηεζία ησλ ηειεπηαίσλ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα.  

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε λα πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ 

ηνπο γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ παξάγνληα «Παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο» ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θαη νη 

επελδπηέο, κέηνρνη ή εηαίξνη ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα 

απηφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ εμαηηίαο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ηφζν νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο, φζν θαη νη 

επελδπηέο, κέηνρνη ή εηαίξνη έρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζε πεξίπησζε πνπ νη 

νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο παξέρνπλ εθηφο απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Απφ ηε κία, κεηψλεηαη ην 

θφζηνο ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γηα ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, 

κηαο θαη πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο πξνζθνξέο είηε γηα ηελ ακνηβή ειέγρνπ, είηε γηα ηελ 

ακνηβή ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, απμάλεηαη ε πειαηεία θαη ην 

εηζφδεκα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, κηαο δηεπξχλνπλ ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ είηε ηελ ακνηβή 
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ειέγρνπ, είηε ηελ ακνηβή γηα ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ζηα πιαίζηα ελφο παθέηνπ 

πξνζθνξάο. 

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε λα πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ 

ηνπο γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ παξάγνληα «Ο δηνξηζκφο θαη ε ακνηβή ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή σο αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο» ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θαη νη επελδπηέο, κέηνρνη ή εηαίξνη ηείλνπλ λα 

ζεσξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα απηφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

πξνθαηάιεςεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ εμαηηίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Απηφ πηζαλφ λα 

ζπκβαίλεη δηφηη, απφ ηε κία ε θαηάζηαζε απηή ιεηηνπξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα αζθήζεη πηέζεηο πξνο ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή επθνιφηεξα. Απφ ηελ άιιε, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, εθκεηαιιεπφκελνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά νθέιε, 

απμάλνληαο θπξίσο ηελ πειαηεία ηνπ.                     

     

3.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ηνληζηνχλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ 

δηέπνπλ ηελ παξνχζα έξεπλα θαη νη νπνίνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε δηφηη 

είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

 Αξρηθά, έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη ζην ζθάικα ηεο κεξνιεπηηθήο 

απάληεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε κεξνιεςία απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο θαηά 

πεξίπησζε. Πξψησλ, γεγνλφο απνηειεί φηη νξηζκέλεο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη κέηνρνη ή νη εηαίξνη ησλ 

ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο επίζεο θαη νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ή νη 

πξντζηάκελνη ηνπ ινγηζηεξίνπ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είζηζηαη λα 

δηαηεξνχλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάζε είδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Γεχηεξσλ, γεγνλφο επίζεο απνηειεί ε θαρππνςία θαη ε 

δπζπηζηία πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο πνιπδηάζηαηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα, ε νπνία 
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ηα ηειεπηαία έηε παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

επηθνηλσλίαο σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε ρψξα θαη φηη απηή ζπλεπάγεηαη. Σξίησλ, ζε 

γεληθφηεξα πιαίζηα, ε ρξήζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πηζαλφλ λα 

ππφθεηηαη ζε πξνθαηεηιεκκέλεο απαληήζεηο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο.   

Έπεηηα, άιινο έλαο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ην κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην δείγκα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, απηφ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη 

ήηαλ πξφζπκνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα, θαη θαηά ζπλέπεηα πθίζηαηαη ν 

θίλδπλνο ηα απνηειέζκαηα απηά λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ θαη φζνπο δελ είραλ ηελ 

πξνζπκία λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή, θαζψο δελ είλαη γλσζηνί νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ελήξγεζαλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν.   

Σέινο, ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ζην 

δείγκα δελ πεξηιήθζεθαλ φιεο νη νκάδεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα επξήκαηα δχλαληαη λα γεληθεπηνχλ κφλν γηα 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο νη νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.   

 

3.6. πγθξηηηθή παξνπζίαζε κειεηώλ 

 Αθνχ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη δφθηκν 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ άιισλ παξφκνησλ κειεηψλ, πνπ είραλ σο θχξην 

αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, κέζα απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εληνπίζηεθε κηα πιεηάδα ηέηνησλ κειεηψλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζε δηάθνξα θξάηε ηεο πθειίνπ, φρη φκσο θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ ηέηνηνπ είδνπο 

έξεπλεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Έηζη ινηπφλ, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε αληηζηνηρία κε απηά ησλ άιισλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ. 

Αξρηθά ινηπφλ, αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα «Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία», κε ηνλ νπνίν θαη 
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αζρνιήζεθε ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, εκθαλίδεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή αξλεηηθά. Δηδηθφηεξα, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Dykxhoorn θαη Sinning 

(1982), ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Γεξκαλία, έδεημαλ φηη ην 85% ησλ ππεχζπλσλ 

ρνξήγεζεο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ην 81% ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε κεηψλεηαη ε αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαη θαηά επέθηαζε ην γεγνλφο απηφ επεξεάδεη 

αξλεηηθά θαη ηε δηθή ηνπο ιήςε απνθάζεσλ.  

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, δειαδή ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, 

θαηέιεμαλ θαη ν Lindsay (1990), o Bartell (1993), νη Teoh θαη Lim (1996), νη Beattie 

et al. (1999), νη Alleyne et al. (2006) θαη νη Al-Ajmi θαη Saudagaran (2011), ησλ 

νπνίσλ ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Δπηπιένλ, φπσο βξέζεθε απφ ηνπο Beattie et al. (1999), Alleyne 

et al. (2006) θαη Al-Ajmi θαη Saudagaran (2011), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ε πξφηαζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ είλαη «Σν εηζφδεκα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε».  

Με ηα επξήκαηα απηά ζπκβαδίδνπλ απφιπηα θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, κηαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο απηφο ππνλνκεχεη 

ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαζψο 

θα φηη ε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην εηζφδεκα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε, είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, αξλεηηθά, 

ηελ αλεμαξηεζία πνπ κειεηάηαη.  

Σέινο, σο πξνο ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο φπσο απηφο αμηνινγήζεθε απφ ηνπο 

εθάζηνηε εξσηεζέληεο, βξέζεθε ν παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία λα θαηαιακβάλεη θπξίαξρε 

ζέζε (Beattie et al.,1999; Alleyne et al., 2006; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). Σν 

γεγνλφο απηφ ζπκθσλεί επίζεο κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα νπνία 
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έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο  φισλ. 

Έπεηηα, φζν αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ», απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξεπλψλ βξέζεθε φηη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ κεηαμχ απηνχ θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πθίζηαηαη κηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε (Σαρπλάθεο, 1999; Beattie et al.,1999; Abu Bakar et al., 2005; Alleyne et 

al., 2006; Salehi et al., 2009; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). Με άιια ιφγηα, φζν 

κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο επηθξαηεί ζηελ αγνξά ζηνλ θιάδν ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πηζαλφηεηα λα ππνλνκεχεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαζίζηαηαη κεγαιχηεξε. ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε 

παξνχζα έξεπλα, εληνπίδνληαο φηη ν παξάγνληαο απηφο απεηιεί ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζε κηθξφ φκσο βαζκφ.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηνπο Beattie et al. (1999), Alleyne et al. 

(2006), Al-Ajmi and Saudagaran (2011) θαη Al Sawalqa and Qtish (2012) νη ρξήζηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ αξθεηά ζεκαληηθφ γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ησλ ηειεπηαίσλ, θάηη πνπ ζπκβαδίδεη θαη κε ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν παξάγνληαο απηφο θαηαηάζζεηαη έβδνκνο 

σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε ηελ «Παξνρή κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο» σο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε παξνρή ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ππνλνκεχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

(Σαρπλάθεο, 1999; Beattie et al., 1999; Abu Bakar et al., 2005; Salehi et al., 2009; Al-

Ajmi and Saudagaran, 2011). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα ηα επξήκαηα ησλ Cahan et al. 

(2008), Ajmi θαη Saudagaran (2011) θαη Adeyemi θαη Akinniyi (2011), φζν 

κεγαιχηεξεο είλαη νη ακνηβέο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηηο παξερφκελεο 

κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη θαη ε αλεμαξηεζία ηνπο σο 

πξνο ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. ε απηά αθξηβψο ηα απνηειέζκαηα 

θαηέιεμε θαη ε παξνχζα έξεπλα. Δπηπξφζζεηα, δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ν 

παξάγνληαο, καδί κε ηνλ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο φπσο αλαιχζεθε 

παξαπάλσ, θαίλεηαη λα είλαη απφ ηηο θπξίαξρεο απεηιέο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 
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νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ (Beattie et al., 1999; Alleyne et al., 2006), ζε αληίζεζε 

κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ ηνλ θαηέηαμαλ σο ηνλ έθην πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.  

Παξαδφμσο, ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε ν Gul (1989), θαζψο 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε, ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ηείλεη λα εληζρχεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ σο πξνο απηή. Με ηελ ζεηξά ηνπο νη 

Bloomfield θαη Shackman (2008) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ε έξεπλα ησλ Thornton et al. (2007) έδεημε φηη νη ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

απνθνκίζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ θαη 

επλντθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε απηήο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή. 

Ο επφκελνο παξάγνληαο πνπ δηεξεπλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

αθνξνχζε «Σν κέγεζνο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ». ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, φπσο θαη ε παξνχζα, θαηέιεμαλ ζηε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ 

πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή (Σαρπλάθεο, 1999; Beattie et al., 1999; Abu Bakar et al., 

2005; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηά ηνπο 

θαηέδεημαλ ηνλ παξάγνληα απηφ σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο (Gul, 1989; 

Lindsay, 1990, Beattie et al., 1999; Abu Bakar et al., 2005; Bloomfield θαη 

Shackman, 2008), ζε αληίζεζε κε απηά ησλ Alleyne et al. (2006) θαη Al Sawalqa and 

Qtish (2012) πνπ ζπκθψλεζαλ ζην φηη δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαη κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλνχλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα νπνία θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληα απηφ σο 

ηνλ έλαην πην ζεκαληηθφ απφ ηνπο δέθα. 

Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Beattie et al. (1999), 

Alleyne et al. (2006), Salehi et al. (2009) θαη Al-Ajmi and Saudagaran (2011) ην 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ην νπνίν αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηελ πξνζθνξά δψξσλ θαη θηινμελίαο απφ κεξηάο ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πξνο απηφλ, θαη ιηγφηεξν ζηελ χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ γηα ηελ 

ειεγθηηθή ηνπ εξγαζία, ππνλνκεχεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
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ινγηζηψλ. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε παξνχζα έξεπλα. Αληίζεηα 

βξέζεθαλ λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Law (2010), ηα νπνία έδεημαλ φηη ε παξνρή 

δψξσλ θαη θηινμελίαο ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο δελ επηδξά ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, θαη απηφ δηφηη απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλήζεο 

ζηελ θηλέδηθε θνπιηνχξα, φπνπ θαη δηεμήρζε ε έξεπλα. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, νη Al 

Sawalqa and Qtish (2012) αλέδεημαλ ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ 

Ηνξδαλία ν παξάγνληαο απηφο λα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο Salehi et al. (2009), νη νπνίνη 

θαηέιεμαλ φηη δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, ζχκθσλα πάληα κε ηελ άπνςε 

ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ν 

παξάγνληαο απηφο απνηειεί ηνλ δεχηεξν πην ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ελ 

κέξεη ηνπο Sawalqa and Qtish (2012).       

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ν παξάγνληαο «Ο έιεγρνο ηνπ 

δηνξηζκνχ θαη ηεο ακνηβήο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο» ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ, απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο θαίλεηαη φηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ηείλεη λα 

ππνλνκεχεηαη ε αλεμαξηεζίαο ηνπο (Beattie et al., 1999; Alleyne et al., 2006; Al-Ajmi 

and Saudagaran, 2011). Μέζα απφ ηηο ίδηεο έξεπλεο δηαπηζηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ηνπ 

δηνξηζκνχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν έιεγρν ηεο ακνηβήο, θαζψο θαη ην 

γεγνλφο φηη ζαλ παξάγνληαο δελ θαηέρεη κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηα ίδηα 

αθξηβψο θαηέιεμε θαη απηή. 

Δπηπξφζζεηα, φζν αθνξά ζηα «Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο», ηα νπνία αλαθέξνληαη θπξίσο ζην κέγεζφο ηεο, ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ζηε θήκε ηεο, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Knapp (1985), 

Beattie (1999), Reynolds and Francis (2001) θαη Al-Ajmi and Saudagaran (2011) 

έδεημαλ φηη πθίζηαηαη κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, φπσο έδεημε θαη ε παξνχζα κειέηε, κε ηε δηαθνξά 

φηη ν βαζκφο επίδξαζεο είλαη πάξα πνιχ κηθξφο. Έηζη, κε άιια ιφγηα, νη έξεπλεο 

απηέο απέδεημαλ φηη ζπλήζσο νη κεγάιεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, κε ηζρπξή 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη θήκε, απνηεινχλ πεγή θηλδχλνπ γηα ηελ απψιεηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, θαζψο κεγάιν κεξίδην απφ ηα 
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ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηειεπηαίσλ εμαξηάηαη απφ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. ε 

αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε ν Alleyne et al. (2006), ρσξίο φκσο λα παξαζέζεη 

θάπνηα εξκελεία. 

Ωο πξνο ηνλ παξαπάλσ παξάγνληα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ζηελ έξεπλα 

ηνπ Abu Bakar et al. (2005) νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνλ 

θαηέηαμαλ σο ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ, νη αληίζηνηρεο ησλ Gul (1989) θαη Beattie (1999) βξήθαλ φηη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ θαίλεηαη λα είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ή βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

κε ηνπο ηειεπηαίνπο ζπκθσλνχλ θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο 

ζχκθσλα κε απηά ν παξάγνληαο απηφ απνηειεί ηνλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ παξάγνληα 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.   

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη 

ζηνλ «Πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ». χκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ βξέζεθε 

φηη απηφο δξα ζεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

αλαιπηηθφηεξα, ν Σαρπλάθεο (1999) θαηέιεμε ζην φηη ε απεηιή λνκηθψλ θπξψζεσλ 

θαηά ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ν θίλδπλνο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ απφ κέξνο 

ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) γηα παξαπηψκαηα πνπ απηνί 

δηαπξάηηνπλ απμάλνπλ δξαζηηθά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ αλέιπηζηα, ρσξίο λα 

δίλεηαη θάπνηα εμήγεζε, ν θίλδπλνο απψιεηαο ηεο θήκεο ηνπο θαη ηνπ θαινχ 

νλφκαηφο ηνπο κεηψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Αληίζηνηρα, νη έξεπλεο ησλ Beattie et 

al. (1999), Alleyne et al. (2006), Al-Ajmi and Saudagaran (2011) ζπκθσλνχλ ζην 

γεγνλφο φηη νη θίλδπλνη απηνί δξνπλ εληζρπηηθά ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε παξνχζα έξεπλα, 

δείρλνληαο φηη ν παξάγνληαο απηφο εληζρχεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ,  σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνλ 

ραξαθηήξηζαλ σο παξάγνληα κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. Απηφ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε 

ηα επξήκαηα ηεο παξνχζεο, κηαο θαη βξέζεθε λα απνηειεί ζε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο 

ηνλ πέκπην απφ ηνπο δέθα ζπλνιηθά παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ.    



 

139 

 

Όζν αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Καλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ζεηεία θαη ην 

δηνξηζκφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ», ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ έσο 

ηψξα εξεπλψλ έδεημαλ φηη πθίζηαηαη άκεζε ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ζεηεία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε κία ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο (Beattie et al., 

1999; Vanstraelen, 2000; Alleyne et al., 2006; Ye et al., 2011; Daniels and Booker, 

2011; Adeyemi and Akinniyi, 2011; Al-Ajmi and Saudagaran, 2011). Καηά επέθηαζε, 

νη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ζπρλή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ζηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα απμάλνπλ ηελ αλεμαξηεζία απηνχ. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε παξνχζα έξεπλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ελαιιαγή 

ηφζν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ φζν θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ θάζε πέληε 

έηε εληζρχεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

Παξάιιεια, ν Vanstraelen (2000) έδεημε φηη ν δηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε, ρσξίο εηήζην επαλαδηνξηζκφ, 

απμάλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θάηη ζην νπνίν έδεημε θαη ε παξνχζα έξεπλα, ελψ 

αληίζεηα, ηα επξήκαηα ησλ Al-Ajmi and Saudagaran (2011) θαλέξσζαλ φηη ν εηήζηνο 

επαλαδηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απμάλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. ηα 

ίδηα πιαίζηα ν Beattie et al. (1999) βξήθε φηη ν επαλαδηνξηζκφο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε εηήζηα βάζε ζρεδφλ δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, θάηη κε ην νπνίν ζπκβαδίδνπλ θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πνπ δείρλνπλ κηα πνιχ κηθξή ηάζε ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε. Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν 

δελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη, αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ πξναλαθεξζέλ εχξεκα, ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (43,3%) δήισζε φηη ν εηήζηνο 

επαλαδηνξηζκφο ππνλνκεχεη αξθεηά ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ.   

Αθφκε, ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ παξάγνληα, ζχκθσλα πάληα 

κε ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη θαλνληζκνί 

ζρεηηθά κε ηε ζεηεία θαη ην δηνξηζκφ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαίλεηαη λα 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο παξάγνληεο κε ηελ πςειφηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλεμαξηεζία 

απηψλ (Abu Bakar, 2005; Adeyemi and Akinniyi, 2011; Al Sawalqa and Qtish, 2012), 

ελψ ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ Salehi et al. (2009), αλ θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο 
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ινγηζηέο ζεσξνχλ ην θαλνληζηηθφ απηφ πιαίζην πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, νη επελδπηέο, 

σο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φρη. ηελ παξνχζα έξεπλα ηα 

επξήκαηα έδεημαλ φηη ν παξάγνληαο απηφο είλαη κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο, ή αιιηψο 

βαξχηεηαο, θαηαηάζζνληάο ηνλ ηέηαξην ζηε ζεηξά. 

Σέινο, «Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή θαη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο» σο παξάγνληαο πνπ 

πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, απφ ηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

θαζηζηνχλ απηφλ ηνλ παξάγνληα σο έλαλ απφ απηνχο πνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ (Beattie et al., 1999; Alleyne et al., 2006; Al-Ajmi 

and Saudagaran, 2011). Έηζη, θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν 

παξάγνληαο απηφο εληζρχεη, ζε κηθξφ φκσο βαζκφ, ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Σαπηφρξνλα, νη έξεπλεο απηέο έδεημαλ φηη απηφο ν παξάγνληαο 

δελ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο θαη βαζηθνχο γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ελψ πην ζεκαληηθή εκθαλίδεηαη λα είλαη ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο,. 

ζηα ίδηα αθξηβψο ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε παξνχζα έξεπλα.       

 

 

4. πκπεξάζκαηα  

πλνιηθά, ε παξνχζα κειέηε δηαβεβαίσζε ηελ πνιππινθφηεηα αιιά θαη ηε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ σο πξνο ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, δηαπηζηψζεθε φηη απηή ρξήδεη ελίζρπζεο, 

θαζψο ηα επίπεδα ηεο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αμηνινγήζεθαλ σο κέηξηα. πκπεξαίλεηαη, 

ινηπφλ, φηη πθίζηαηαη ε αλάγθε ιήςεο πεξαηηέξσ κέηξσλ θαη ηξνπνινγηψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαη 

ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, θαζψο φπσο θαίλεηαη ζην ππάξρνλ ζχζηεκα πθίζηαληαη 

αξθεηά θελά πνπ ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ δηεπθνιχλνπλ ηε δηάβξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ.   

Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ θξίλεηαη επηηαθηηθφηεξε θαζψο, φπσο βξέζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ φηη απηή 

δηαδξακαηίδεη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

εθείλσλ πνπ επηδξνχλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη πθίζηαηαη έλα επξχ θάζκα ηέηνησλ 

παξαγφλησλ. Δίλαη, ινηπφλ, επλφεην φηη απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο παξαθνινχζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

θαζψο δίλνπλ ην έλαπζκα ψζηε απηνί λα εζηηάζνπλ ζην θξίζηκν δήηεκα πεξί 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζή ηεο, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

γεληθψλ αξρψλ πνπ πθίζηαληαη ζρεηηθά κε απηή ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εκθαλίδεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη αγνξά.  

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, θαζψο θξίλεηαη σο έλα απφ ηα πιένλ πνιππινθφηεξα δεηήκαηα, 

κηαο θαη γίλεηαη απαηηεηή ε ζπλέξγηα ηεο ειεγθηηθήο, ηεο λνκηθήο, αιιά θαη ηεο 

θνηλσληθήο επηζηήκεο, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη νξζφηεξεο θαη θαηαιιειφηεξεο 

εθαξκφζηκεο ιχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε 

ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο επνπηείαο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε επηζεψξεζε ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ινγηζηψλ απφ ηελ αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

Διιάδα, φπσο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ζην επξχ θνηλφ ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ απφ 

απηή, ζα ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ επηδησθφκελε ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ 

αλεμαξηεζίαο. 

Δλ θαηαθιείδη, έρνληαο σο γλψκνλα ην γεγνλφο φηη ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ απνηειεί έλα επηκέξνπο ζπζηαηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αθνινπζεί θαη απηή ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
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ειέγρνπ ζηα επηζπκεηά επίπεδα πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο, κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν γηα ηπρφλ 

απνθιίζεηο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα, ζα πξέπεη θαη ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ λα ππφθεηηαη ζε δηαξθή ελίζρπζε 

κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.   
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Παξάξηεκα Ι 

 

 

 

Αγαπητζ κφριε/κυρία, 

 

Στα πλαίςια του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν Εφαρμοςμζνη Λογιςτική και 

Ελεγκτική του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ, πραγματοποιείται μια ζρευνα που ζχει ωσ ςτόχο τη 

διερεφνηςη των αντιλήψεων περί ανεξαρτηςίασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν.  

Ειδικότερα, η εν λόγω ζρευνα πρόκειται να ςυμβάλει ςτη διεφρυνςη των γνϊςεων και ςτην 

καλφτερη κατανόηςη τησ φφςησ τησ ανεξαρτηςίασ ορκωτϊν ελεγκτϊν ςτην Ελλάδα, ενϊ παράλληλα 

να ςυνδράμει ςτην ορθολογικότερη διαμόρφωςη προτάςεων για τη χάραξη προςήκουςων  μζτρων 

και πολιτικϊν με ςκοπό την ενίςχυςη τησ ανεξαρτηςίασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν.  

Λαμβάνοντασ υπόψη τα παραπάνω, καθϊσ και την ουςιαςτική ςημαςία τησ ανεξαρτηςίασ 

του ορκωτοφ ελεγκτή λογιςτή ςτην ποιότητα του ελεγκτικοφ ζργου η ςυμμετοχή ςασ ςτην παροφςα 

ζρευνα κρίνεται απαραίτητη και πολφτιμη.  

Σημειϊνεται ότι, το ερωτηματολόγιο είναι ανϊνυμο και αποτελείται από τρία μζρη. 

Παρακαλείςτε να απαντήςετε ςε όλεσ τισ ερωτήςεισ που παρατίθενται, καθϊσ αυτό θα βοηθήςει 

ςτην εξαγωγή εγκυρότερων αποτελεςμάτων. 

Τζλοσ, ςασ διαβεβαιϊνω για τη μεταχείριςη των απαντήςεϊν ςασ με πλήρη 

εμπιςτευτικότητα και εχεμφθεια, ενϊ οι πληροφορίεσ που θα ςυγκεντρωθοφν θα αφοροφν 

αποκλειςτικά τουσ ςκοποφσ τησ ζρευνασ. 

 
Ευχαριςτϊ πολφ εκ των προτζρων για τη  ςυνεργαςία ςασ... 

 
 

 
Μετά τιμισ, 
Σοφία Παπαδοποφλου 
Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια Εφαρμοςμζνθσ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ 
e-mail: sofia_papa_@hotmail.com  

 
 
 
Διαδικαςία ςυμπλήρωςησ ερωτηματολογίου ςε περίπτωςη που το λάβατε με ηλεκτρονικό τρόπο: 
 Ανοίξτε το επιςυναπτόμενο αρχείο. 

 Δϊςτε τισ απαντιςεισ που κζλετε «κλικάροντασ» τα αντίςτοιχα πεδία.   

 Αποκθκεφςτε το αρχείο με τισ απαντιςεισ ςασ και προωκιςτε το θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 

sofia_papa_@hotmail.com.   
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ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΝΣΙΛΗΦΕΧΝ 

ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ ΣΧΝ ΟΡΚΧΣΧΝ ΕΛΕΓΚΣΧΝ 

ΛΟΓΙΣΧΝ(ΟΕΛ) 

 

Ι. Ανηιλήτειρ για ηην ςθιζηάμενη καηάζηαζη πεπί ανεξαπηηζίαρ ηυν Οπκυηών Ελεγκηών 
Λογιζηών και ηη ζημανηικόηηηα αςηήρ 

 

1. Καηά ηη γνώμη ζαρ, ζε ποιο βαθμό/έκηαζη πληπείηαι ηο κπιηήπιο ηηρ ανεξαπηηζίαρ ηυν Οπκυηών 
Ελεγκηών Λογιζηών ζηην ππαγμαηικόηηηα;   

□ Ειάρηζηα □ Λίγν □ Μέηξηα □ Αξθεηά □ Πάξα πνιύ 

 

2. Καηά ηη γνώμη ζαρ, πόζο ζημανηική κπίνεηε ηην ανεξαπηηζία ηυν Οπκυηών Ελεγκηών Λογιζηών για 
ηην ποιόηηηα ηος ελεγκηικού ηοςρ έπγος;   

□ Ειάρηζηα □ Λίγν □ Μέηξηα □ Αξθεηά □ Πάξα πνιύ 

 

ΙΙ. Ανηιλήτειρ για ηοςρ παπάγονηερ ανεξαπηηζίαρ ηυν Οπκυηών Ελεγκηών Λογιζηών 

 

Καηά ηη γνώμη ζαρ, με ποιον ηπόπο κάθε μία από ηιρ παπακάηυ 

πποηάζειρ επιδπά ζηην ανεξαπηηζία ηος Οπκυηού Ελεγκηή Λογιζηή 
(ΟΕΛ); 
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1. 1.Το ειςόδθμα του ΟΕΛ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ διατιρθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου πελάτθ  1 2 3 4 5 

2. 2.Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ πελάτθσ είναι ςθμαντικόσ για το χαρτοφυλάκιο (portfolio) του ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

3. 3.Θ αμοιβι του ΟΕΛ είναι χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ αμοιβζσ άλλων ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

4. 4.Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ΟΕΛ είναι υψθλόσ  1 2 3 4 5 

5. 5.Θ επικυμία του ΟΕΛ να μθ χάςει ζναν πελάτθ κλειδί είναι μεγάλθ  1 2 3 4 5 

6. 6.Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν παροχι μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν είναι μεγαλφτερεσ από τισ αμοιβζσ 
τουσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 1 2 3 4 5 

7. 7.Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν παροχι μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν είναι ≥ του 50% των αμοιβϊν τουσ 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 

1 2 3 4 5 

8. 8.Οι αμοιβζσ των ΟΕΛ για τθν παροχι μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν είναι ≥ του 25% των αμοιβϊν τουσ 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου 1 2 3 4 5 

9. 9.Οι ΟΕΛ δεν παρζχουν μθ-ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ 1 2 3 4 5 

10. 10.Το Ελεγκτικό Γραφείο είναι μικρι, τοπικι εταιρεία  1 2 3 4 5 

11. 11.Το Ελεγκτικό Γραφείο είναι μεγάλθ, μθ διεκνισ εταιρεία  1 2 3 4 5 

12. 12.Το Ελεγκτικό Γραφείο είναι μεγάλθ, διεκνισ εταιρεία  1 2 3 4 5 

13. 13.Ο ΟΕΛ λειτουργεί αυτόνομα ωσ ατομικι εταιρεία  1 2 3 4 5 

14. 14.Θ φπαρξθ οφειλόμενων αμοιβϊν ελζγχου από τθν ελεγχόμενθ εταιρεία ςτον ΟΕΛ  1 2 3 4 5 

15. 15.Θ προςφορά δϊρων ςθμαντικισ αξίασ από τθν ελεγχόμενθ εταιρεία ςτον ΟΕΛ  1 2 3 4 5 

16. 16.Θ Διεφκυνςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ κακορίηει το διοριςμό του ΟΕΛ  1 2 3 4 5 

17. 17.Θ Διεφκυνςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ κακορίηει τθν αμοιβι του ΟΕΛ  1 2 3 4 5 
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18. 18.Θ ελεγχόμενθ εταιρεία χαρακτθρίηεται από ιςχυρι οικονομικι κζςθ, υψθλι φιμθ και μζγεκοσ  1 2 3 4 5 

19. 19.Θ ελεγχόμενθ εταιρεία δεν χαρακτθρίηεται από ιςχυρι οικονομικι κζςθ, υψθλι φιμθ και 
μζγεκοσ 1 2 3 4 5 

20. 20.Ο κίνδυνοσ αμαφρωςθσ τθσ φιμθσ του ΟΕΛ εξαιτίασ δθμοςίων ςκανδάλων 1 2 3 4 5 

21. 21.Ο κίνδυνοσ επιβολισ πεικαρχικϊν ποινϊν ςτον ΟΕΛ από το επαγγελματικό ςωματείο  1 2 3 4 5 

22. 22.Ο κίνδυνοσ δικαςτικισ δίωξθσ κατά του ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

23. 23.Θ υποχρεωτικι εναλλαγι των ΟΕΛ κάκε 5 ζτθ 1 2 3 4 5 

24. 24.Θ υποχρεωτικι εναλλαγι του Ελεγκτικοφ Γραφείου κάκε 5 ζτθ  1 2 3 4 5 

25. 25.Ο επαναδιοριςμόσ των ΟΕΛ ςε ετιςια βάςθ 1 2 3 4 5 

26. 26.Ο διοριςμόσ των ΟΕΛ για περιςςότερα από 1 ζτθ (χωρίσ ετιςιο επαναδιοριςμό) 1 2 3 4 5 

27. 27.Θ γνωςτοποίθςθ των παρεχόμενων μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν από τον ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

28. 28.Θ γνωςτοποίθςθ των αμοιβϊν για τθν παροχι μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν από τον ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

29. 29.Θ γνωςτοποίθςθ των αμοιβϊν για τθν παροχι ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν από τον ΟΕΛ 1 2 3 4 5 

 
 

 
 

Παπακάηυ αναθέπονηαι οι βαζικοί παπάγονηερ πος ζύμθυνα με ηη βιβλιογπαθία επιδπούν ζηην 
ανεξαπηηζία ηυν Οπκυηών Ελεγκηών Λογιζηών. Ππορ γνώζη ηος πόζο ζημανηικόρ είναι ο καθέναρ από 

αςηούρ για εζάρ, παπακαλείζθε να βαθμολογήζεηε καθέναν από ηοςρ παπάγονηερ αςηούρ ανάλογα με 
ηο πόζο ζημανηικόρ είναι ο καθέναρ από αςηούρ για εζάρ με κλίμακα από ηο 1 έυρ ηο 10. 

 
(1=καθόλος ζημανηικόρ . . . 10=πάπα πολύ ζημανηικόρ) 

 

 

 
 

 
 

Παπακαλώ αναθέπεηε λοιπούρ παπάγονηερ, πος δεν αναθέπονηαι παπαπάνυ, και καηά ηη γνώμη ζαρ 

επιδπούν θεηικά ή απνηηικά ζηην Ανεξαπηηζία ηυν Οπκυηών Ελεγκηών Λογιζηών (ΟΕΛ):  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1. Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ΟΕΛ από ηελ ειεγρόκελε εηαηξεία  

2. Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ ηωλ ΟΕΛ θαη ηωλ Ειεγθηηθώλ Γξαθείωλ  

3. Η παξνρή κε-ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ από ηνπο ΟΕΛ  

4. Τν κέγεζνο ηνπ Ειεγθηηθνύ Γξαθείνπ  

5. Τν νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ ηνπ ΟΕΛ  

6. 
Ο δηνξηζκόο θαη ε ακνηβή ηνπ ΟΕΛ ωο αξκνδηόηεηα ηεο Δηεύζπλζεο ηεο ειεγρόκελεο 
εηαηξείαο 

 

7. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεγρόκελεο εηαηξείαο  

8. 
Οη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνλ ΟΕΛ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαθή πνηόηεηα ηνπ ειεγθηηθνύ 

ηνπ έξγνπ 
 

9. Οη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην δηνξηζκό ηωλ ΟΕΛ  

10. Η γλωζηνπνίεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεωλ κεηαμύ ΟΕΛ θαη ειεγρόκελεο εηαηξείαο  
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ΙΙΙ. Δημογπαθικά ηοισεία 

 

Ιδιόηηηα   

□ Οξθωηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο □ Οηθνλνκηθόο 

Δηεπζπληήο/Πξνϊζηάκελνο 

Λνγηζηεξίνπ/Λνγηζηήο  

□ Επελδπηήο/Μέηνρνο/ 

Εηαίξνο 

□ Πηζηωηήο/Υπεύζπλνο 

Φνξεγήζεωλ θαη Τξαπεδηθώλ 

Δαλείωλ 

  

 

Φύλλο 

□ Άλδξαο □ Γπλαίθα  

 

Ηλικία 

□ έωο 40 εηώλ □ 40-55 εηώλ □ άλω ηωλ 55 εηώλ 
 

Εκπαίδεςζη 

□ Μέζε Εθπαίδεπζε □ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε  □ Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο 

□ Δηδαθηνξηθέο Σπνπδέο   
 

Πποϋπηπεζία (με ηην ιδιόηηηα πος δηλώζαηε) 

□ ιηγόηεξν από 5 έηε □ 5-10 έηε □ 11-15 έηε 

□ 16-20 έηε □ πάλω από 20 έηε  
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Παξάξηεκα ΙΙ 

 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διάρηζηα 7 5,8 5,8 5,8 

Λίγν 19 15,8 15,8 21,7 

Μέηξηα 43 35,8 35,8 57,5 

Αξθεηά 49 40,8 40,8 98,3 

Πάξα πνιχ 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 25: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην πφζν ζεκαληηθή θξίλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ γηα ηε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Λίγν 1 ,8 ,8 ,8 

Μέηξηα 1 ,8 ,8 1,7 

Αξθεηά 27 22,5 22,5 24,2 

Πάξα πνιχ 91 75,8 75,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 26: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν 

εηζφδεκα ηνπ ΟΔΛ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε».  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 73 60,8 60,8 60,8 

Μεηψλεη Λίγν 41 34,2 34,2 95,0 

Κακία Δπίδξαζε 3 2,5 2,5 97,5 

Δληζρχεη Λίγν 2 1,7 1,7 99,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 27: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε 

«Έλαο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ην ραξηνθπιάθην ηνπ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 38 31,7 31,7 31,7 

Μεηψλεη Λίγν 56 46,7 46,7 78,3 

Κακία Δπίδξαζε 24 20,0 20,0 98,3 

Δληζρχεη Λίγν 1 ,8 ,8 99,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 28: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

ακνηβή ηνπ ΟΔΛ είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ακνηβέο ησλ άιισλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 16 13,3 13,3 13,3 

Μεηψλεη Λίγν 38 31,7 31,7 45,0 

Κακία Δπίδξαζε 60 50,0 50,0 95,0 

Δληζρχεη Λίγν 5 4,2 4,2 99,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 29: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ΟΔΛ είλαη πςειφο». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 20 16,7 16,7 16,7 

Μεηψλεη Λίγν 60 50,0 50,0 66,7 

Κακία Δπίδξαζε 35 29,2 29,2 95,8 

Δληζρχεη Λίγν 1 ,8 ,8 96,7 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 30: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

επηζπκία ηνπ ΟΔΛ λα κε ράζεη έλαλ πειάηε θιεηδί είλαη κεγάιε». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 57 47,5 47,5 47,5 

Μεηψλεη Λίγν 55 45,8 45,8 93,3 

Κακία Δπίδξαζε 5 4,2 4,2 97,5 

Δληζρχεη Λίγν 1 ,8 ,8 98,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 31: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη 

ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 30 25,0 25,0 25,0 

Μεηψλεη Λίγν 52 43,3 43,3 68,3 

Κακία Δπίδξαζε 29 24,2 24,2 92,5 

Δληζρχεη Λίγν 7 5,8 5,8 98,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 32: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη 

ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ≥ ηνπ 50% ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 18 15,0 15,0 15,0 

Μεηψλεη Λίγν 44 36,7 36,7 51,7 

Κακία Δπίδξαζε 50 41,7 41,7 93,3 

Δληζρχεη Λίγν 7 5,8 5,8 99,2 
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Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 33: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη 

ακνηβέο ησλ ΟΔΛ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ≥ ηνπ 25% ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 6 5,0 5,0 5,0 

Μεηψλεη Λίγν 30 25,0 25,0 30,0 

Κακία Δπίδξαζε 77 64,2 64,2 94,2 

Δληζρχεη Λίγν 1 ,8 ,8 95,0 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 34: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Οη 

ΟΔΛ δελ παξέρνπλ κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 4 3,3 3,3 3,3 

Κακία Δπίδξαζε 18 15,0 15,0 18,3 

Δληζρχεη Λίγν 51 42,5 42,5 60,8 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 47 39,2 39,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 35: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν 

ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κηθξή, ηνπηθή εηαηξεία». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 28 23,3 23,3 23,3 

Μεηψλεη Λίγν 48 40,0 40,0 63,3 

Κακία Δπίδξαζε 37 30,8 30,8 94,2 

Δληζρχεη Λίγν 6 5,0 5,0 99,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 36: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν 

ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε, κε δηεζλήο εηαηξεία». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 ,8 

Μεηψλεη Λίγν 10 8,3 8,3 9,2 

Κακία Δπίδξαζε 65 54,2 54,2 63,3 

Δληζρχεη Λίγν 40 33,3 33,3 96,7 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 37: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Σν 

ειεγθηηθφ γξαθείν είλαη κεγάιε, δηεζλήο εηαηξεία». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Λίγν 5 4,2 4,2 4,2 

Κακία Δπίδξαζε 59 49,2 49,2 53,3 

Δληζρχεη Λίγν 34 28,3 28,3 81,7 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 22 18,3 18,3 100,0 
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Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 38: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 

ΟΔΛ ιεηηνπξγεί σο αηνκηθή εηαηξεία». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 37 30,8 30,8 30,8 

Μεηψλεη Λίγν 50 41,7 41,7 72,5 

Κακία Δπίδξαζε 22 18,3 18,3 90,8 

Δληζρχεη Λίγν 4 3,3 3,3 94,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 39: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 
χπαξμε νθεηιφκελσλ ακνηβψλ ειέγρνπ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία ζηνλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 10 8,3 8,3 8,3 

Μεηψλεη Λίγν 52 43,3 43,3 51,7 

Κακία Δπίδξαζε 55 45,8 45,8 97,5 

Δληζρχεη Λίγν 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 40: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 
ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

πξνζθνξά δψξσλ ζεκαληηθήο αμίαο απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία ζηνλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 46 38,3 38,3 38,3 

Μεηψλεη Λίγν 62 51,7 51,7 90,0 

Κακία Δπίδξαζε 9 7,5 7,5 97,5 

Δληζρχεη Λίγν 1 ,8 ,8 98,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 41: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

Γηεχζπλζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαζνξίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 30 25,0 25,0 25,0 

Μεηψλεη Λίγν 52 43,3 43,3 68,3 

Κακία Δπίδξαζε 29 24,2 24,2 92,5 

Δληζρχεη Λίγν 7 5,8 5,8 98,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 42: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 
ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

Γηεχζπλζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαζνξίδεη Σελ ακνηβή ηνπ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 18 15,0 15,0 15,0 

Μεηψλεη Λίγν 44 36,7 36,7 51,7 

Κακία Δπίδξαζε 50 41,7 41,7 93,3 

Δληζρχεη Λίγν 7 5,8 5,8 99,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 100,0 
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Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 43: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

ειεγρφκελε εηαηξεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή θήκε θαη κέγεζνο». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 8 6,7 6,7 6,7 

Μεηψλεη Λίγν 48 40,0 40,0 46,7 

Κακία Δπίδξαζε 33 27,5 27,5 74,2 

Δληζρχεη Λίγν 24 20,0 20,0 94,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 44: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

ειεγρφκελε εηαηξεία δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, πςειή θήκε θαη κέγεζνο». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 1,7 

Μεηψλεη Λίγν 25 20,8 20,8 22,5 

Κακία Δπίδξαζε 77 64,2 64,2 86,7 

Δληζρχεη Λίγν 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Πίλαθαο 45: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 

θίλδπλνο ακαχξσζεο ηεο θήκεο ηνπ ΟΔΛ εμαηηίαο δεκνζίσλ ζθαλδάισλ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Λίγν 1 ,8 ,8 ,8 

Κακία Δπίδξαζε 21 17,5 17,5 18,3 

Δληζρχεη Λίγν 56 46,7 46,7 65,0 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 46: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 
θίλδπλνο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζηνλ ΟΔΛ απφ ην επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Κακία Δπίδξαζε 9 7,5 7,5 7,5 

Δληζρχεη Λίγν 39 32,5 32,5 40,0 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 72 60,0 60,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 47: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 

θίλδπλνο δηθαζηηθήο δίσμεο θαηά ηνπ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 ,8 

Μεηψλεη Λίγν 3 2,5 2,5 3,3 

Κακία Δπίδξαζε 15 12,5 12,5 15,8 

Δληζρχεη Λίγν 39 32,5 32,5 48,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 62 51,7 51,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 48: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ ΟΔΛ θάζε 5 έηε». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 1 ,8 ,8 ,8 

Μεηψλεη Λίγν 3 2,5 2,5 3,3 

Κακία Δπίδξαζε 30 25,0 25,0 28,3 

Δληζρχεη Λίγν 64 53,3 53,3 81,7 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 49: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θάζε 5 έηε». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Λίγν 2 1,7 1,7 1,7 

Κακία Δπίδξαζε 12 10,0 10,0 11,7 

Δληζρχεη Λίγν 51 42,5 42,5 54,2 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 55 45,8 45,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 50: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 

επαλαδηνξηζκφο ησλ ΟΔΛ ζε εηήζηα βάζε». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 4 3,3 3,3 3,3 

Μεηψλεη Λίγν 52 43,3 43,3 46,7 

Κακία Δπίδξαζε 22 18,3 18,3 65,0 

Δληζρχεη Λίγν 27 22,5 22,5 87,5 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 

Πίλαθαο 51: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ο 
δηνξηζκφο ησλ ΟΔΛ γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε (ρσξίο εηήζην επαλαδηνξηζκφ)». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 8 6,7 6,7 6,7 

Μεηψλεη Λίγν 16 13,3 13,3 20,0 

Κακία Δπίδξαζε 46 38,3 38,3 58,3 

Δληζρχεη Λίγν 42 35,0 35,0 93,3 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
 
Πίλαθαο 52: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

γλσζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Λίγν 3 2,5 2,5 2,5 

Κακία Δπίδξαζε 30 25,0 25,0 27,5 

Δληζρχεη Λίγν 71 59,2 59,2 86,7 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 53: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Λίγν 2 1,7 1,7 1,7 

Κακία Δπίδξαζε 36 30,0 30,0 31,7 

Δληζρχεη Λίγν 70 58,3 58,3 90,0 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 54: Καηαλνκή απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ε πξφηαζε «Ζ 

γλσζηνπνίεζε ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΔΛ». 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μεηψλεη Γξαζηηθά 2 1,7 1,7 1,7 

Κακία Δπίδξαζε 64 53,3 53,3 55,0 

Δληζρχεη Λίγν 39 32,5 32,5 87,5 

Δληζρχεη Γξαζηηθά 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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«Γειώλω ξεηά όηη, ζύκθωλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1988 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 

3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξνϊόλ πξνζωπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίηωλ θαη δελ είλαη 

πξνϊόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλνλ». 


