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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 
δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης ισχυρών οικονομικών 
οργανισμών καθώς και τη διεύρυνση και διεθνοποίηση των 
συναλλαγών τους. Η κατάσταση αυτή είναι, ως ένα βαθμό, 
απόρροια της αναγνώρισης των οικονομιών κλίμακας που 
προκαλούνται από την ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Ο εξωτερικός ελεγκτής με την επαγγελματική του ανε
ξαρτησία, σε αντίθεση με τον εσωτερικό ελεγκτή, δεν υπό- 
κειται στις ίδιες πιέσεις με αυτόν προκειμένου, πρώτο, να 
γνωστοποιεί τα σφάλματα που τυχόν έχουν διαπραχθεί 
(ακούσια ή εκούσια) από τους συντάκτες των χρηματο
οικονομικών καταστάσεων και δεύτερο, να δημοσιοποιεί 
ελεύθερα τις σκέψεις του, μέσω του πιστοποιητικού ελέγ
χου η σύνταξη του οποίου πρέπει να αποτελεί προϊόν προ
σεκτικής έρευνας και μελέτης. Με τον όρο ανεξαρτησία του 
ορκωτού ελεγκτή-λογιστή εννοούμε την ικανότητά του να 
δρά με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα κατά την άσκη
ση των ελεγκτικών του καθηκόντων.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εξέ
λιξης του θεσμού του εξωτερικού ορκωτού λογιστή και των 
νομοθετικών προσπαθειών της Πολιτείας για τη θεσμοθέ
τηση της επαγγελματικής του ανεξαρτησίας. Κριτήριο για 
την εξέταση στάθηκαν αφενός οι νομοθετικές αλλαγές της 
περιόδου και αφετέρου η οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
που απαιτούσε, όπως και σήμερα, μεταξύ άλλων, την ύπαρ
ξη εταιριών ισχυρής κεφαλαιακής δομής και οργανωμένης 
κεφαλαιαγοράς.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗ
ΣΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η ύπαρξη εταιριών ισχυρής κεφαλαιακής δομής και οργα
νωμένης κεφαλαιαγοράς προέβλεπε:
♦ Την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των επεν

δυτών.
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♦ την στροφή των ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε παραγωγι
κές επενδύσεις, και

♦ την διασφάλιση της απρόσωπης επένδυσης από κάθε εί
δους ατασθαλίες.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω όρων απαιτούσε την 

ύπαρξη ενός εξειδικευμένου ελεγκτικού οργάνου τα μέ
λη του οποίου θα ήταν ανεξάρτητα από την διοίκηση των 
ελεγχόμενων α.ε.

Η Πολιτεία με το ν.δ. 3329/551, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε αργότερα με πληθώρα άλλων νομοθετημά- 
των, Υπουργικών Αποφάσεων2, κ.τ.λ. ίδρυσε το Σώμα Ορ
κωτών Λογιστών (ΣΟΛ)3.

Το ΣΟΛ αποτέλεσε δημόσιο φορέα με σωματειακή ορ
γάνωση (Περάκης 1984, σελ.90). Περιγραφόταν ως ιδιόρ
ρυθμη ένωση επαγγελματιών που διέθεταν ειδικά προσόντα 
και περιβαλλόταν με ιδιαίτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας. 
Το ΣΟΛ αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου - 
ν.π.δ.δ. (Γεωργακόπουλος 1974, σελ.415, Περάκης 1984, σελ. 
91, Δαγτόγλου 1987, σελ. 1023, Μηνούδης 1989, σελ. 608) 
και η σχέση που ένωνε όλα τα μέλη του με αυτό ήταν σχέ
ση δημοσίου δικαίου και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (Περάκης 1992, σελ. 889). Το ΣΟΛ ελεγ
χόταν και λειτουργούσε βάσει συγκεκριμένων νόμων και δι
οικητικών πράξεων. Βασικό στοιχείο της ύπαρξής του ήταν 
ο συνεχής και σταθερός Κρατικός έλεγχος από το Υπ. Συ
ντονισμού (νύν Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας).

Ο σκοπός του ΣΟΛ ήταν η άσκηση διαχειριστικού 
έλεγχου των πάσης φύσεως οικονομικών οργανισμών της 
χώρας4. Συνεπώς η αρμοδιότητα του ΣΟΛ, θεωρητικά, ξε- 
περνούσε αυτή του τακτικού ελέγχου των α.ε.5 Η θέληση 
δηλ. του νομοθέτη ίσως να ήταν η δημιουργία στελεχών 
ικανών να διενεργούν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρι
σης και κάθε δημόσιου οργανισμού ή ν.π.δ.δ., πέρα από τον 
έλεγχο των α.ε.6

Όσον αφορά τις α.ε., αρχικά το ΣΟΛ είχε το μονοπώλιο 
(Γεωργακόπουλος 1974, σελ. 415, Περάκης 1984, σελ.90, 
Δαγτόγλου 1987, σελ.1023) στη διεξαγωγή του ελέγχου 
ορισμένων7 μόνο κατηγοριών α.εΑ Ακολούθως, η αποκλει
στική αρμοδιότητα ελέγχου των α.ε., από ορκωτούς λογι
στές, επεκτάθηκε και προς εκείνες που ενέπιπταν στα αριθ
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μητικά κριτήρια9 που καθόριζε ο νόμος. Τελικά, ειδικοί νό
μοι επέβαλαν την υποχρεωτική υπαγωγή των περισσοτέ
ρων α.ε. στον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές (Μασούλας 
1984, σελ. 1008, Περάκης 1992, σσ. 900-901). Εξάλλου, ο 
νόμος καθόριζε ότι κάθε α.ε. μπορούσε προαιρετικά να ζη
τήσει τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών10 και ταυτόχρο
να ο νομοθέτης θέσπισε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για 
όσες εταιρίες υιοθετούσαν την παραπάνω τακτική11.

Συνάγεται λοιπόν ότι, οι επιχειρήσεις που δεν υπερέβαι- 
ναν τα καθοριζόμενα από το νόμο αριθμητικά κριτήρια, ή 
δεν είχαν υπαχθεί με ειδική ρύθμιση στον έλεγχο του ΣΟΛ, 
και επομένως δεν υπάγονταν σε υποχρεωτικό έλεγχο από 
ορκωτούς λογιστές, μπορούσαν να επιλέγουν ελεύθερα ως 
ελεγκτές τους πρόσωπα, για τα οποία ο νόμος δεν προέ- 
βλεπε και πάλι κανένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν. Η 
προαναψερθείσα κατάσταση επιχειρήθηκε να βελτιωθεί με 
την νομοθετική καθιέρωση ορισμένων ελάχιστων τυπικών 
προσόντων για τους ελεγκτές των α.ε.12

Συνεπώς δημιουργήθηκε και λειτουργούσε κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο ένα δυαδικό καθεστώς στο ελεγκτι
κό σύστημα της α.ε. Κάτω από αυτό το καθεστώς ορισμένες 
α.ε. υπάγονταν υποχρεωτικά στον έλεγχο των ορκωτών λο
γιστών, ενώ οι υπόλοιπες α.ε. είχαν την δυνατότητα να χρη
σιμοποιούν πρόσωπα που δεν είχαν τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα που είχαν οι ελεγκτές μέλη του 
ΣΟΛ.

Σύμφωνα με τα εσωτερικά ελεγκτικά πρότυπα (Από
φαση Προέδρου ΣΟΛ 643/5/1979) του ΣΟΛ με τον όρο 
ορκωτός13 λογιστής εννοείται: «...ο διορισθείς υπό του Επο
πτικού Συμβουλίου του ΣΟΛ ως έχων άπαντα τα επιστη
μονικά, επαγγελματικά και ηθικά προσόντα, τά οριζόμενα 
υπό της διεπούσης τό Σώμα νομοθεσίας...».

Κρίθηκε ότι τα μέλη που επρόκειτο να αποτελέσουν το 
ΣΟΛ θα έπρεπε να διαθέτουν ανεπίληπτο ήθος, ειδική επι
στημονική κατάρτιση και πείρα, πάνω δε από όλα θα έπρεπε 
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους να είναι ανεξάρτητα14 
από οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους15. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να τονισθεί ότι για την κατοχύρωση της ανε
ξαρτησίας του ορκωτού λογιστή ο νόμος καθιέρωσε, για 
πρώτη φορά, ρητή νομοθετική επιταγή.
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Έτσι η νομοθεσία όριζε ότι οι ορκωτοί λογιστές όφειλαν 
να έχουν πρώτο αποδεδειγμένο ήθος και αναμφισβήτητη 
αρετή16 και δεύτερο ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προ
σόντα καταρτίσεως ή εμπειρίας17.

Οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργούσαν τον έλεγ
χο σε α.ε. εκλέγονταν από την προηγούμενη τακτική γ.σ. 
και ο διορισμός τους ολοκληρωνόταν με την ανακοίνωση 
και την αποδοχή του, ενώ υποβάλλονταν σε διατυπώσεις 
δημοσιότητας18. Η ανακοίνωση, όμως, του διορισμού δεν 
γινόταν προσωπικά στους ίδιους, αλλά στον φορέα από τον 
οποίο είχαν προταθεί δηλ. το ΣΟΛ. Η γ.σ. διόριζε τους ορ
κωτούς λογιστές βάσει ενός καταλόγου που περιελάμβα- 
νε τα ονόματα έξι (6) υποψήφιων για έλεγχο ορκωτών λο
γιστών και υποβαλλόταν στην υπό έλεγχο εταιρία από το 
Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ)19 του ΣΟΛ. Η μη αποστολή του 
καταλόγου από το Σώμα καθιστούσε την εκλογή άκυρη20, 
διότι ο νόμος δεν προέβλεπε την απευθείας ανάθεση εργα
σίας από τρίτους σε συγκεκριμένο ορκωτό λογιστή. Ταυτό
χρονα το ΕΣ του ΣΟΛ21, όριζε κατά κανόνα ότι η διάρκεια 
χρησιμοποίησης του ίδιου ελεγκτή από ελεγχόμενη εταιρία 
δεν μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη από την πενταετία.

Συνεπώς περιοριζόταν η ελεύθερη επιλογή ορκωτού λο
γιστή από την ελεγχόμενη εταιρία αλλά ταυτόχρονα και η 
πιθανότητα να μην εκλεγεί κάποιος, ενώ άλλος συνάδελ
φός του να έχει αναλάβει πολλαπλούς ελέγχους. Ο νομο- 
θέτης, επίσης, προσπάθησε με τον ορισμό συνολικού χρό
νου παραμονής του ελεγκτή στην υπό έλεγχο εταιρία να 
τον αποτρέψει ή/και να τον προστατεύσει ακόμα από την 
δημιουργία σχέσεων με τα μέλη της εταιρίας και επομένως 
να ενισχύσει την ανεξαρτησία του ελεγκτή και έτσι να δια- 
φυλάξει τα συμφέροντα της μειοψηφίας των μετόχων κα
θώς και των εξωτερικών χρηστών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων (χ/κ). Πρακτικά, εντούτοις, η ανάπτυξη δι
απροσωπικών σχέσεων είναι ως ένα βαθμό απόρροια της 
εκτελούμενης εργασίας. Η έκταση και ο χειρισμός τέτοιων 
σχέσεων είναι θέμα προσωπικής ακεραιότητας και επαγ
γελματικής ηθικής.

Η αμοιβή του ορκωτού λογιστή καθοριζόταν από το ΕΣ 
του ΣΟΛ22 και περιελάμβανε το κόστος ελέγχου και τα λει
τουργικά έξοδα του ΣΟΛ23. Η αμοιβή κατετίθετο από την
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ελεγχόμενη εταιρία σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του 
ΣΟΛ24. Οι ορκωτοί λογιστές ελάμβαναν τακτική μηνιαία 
αμοιβή από το ΣΟΛ και όχι από την ελεγχόμενη εταιρία.

Η προαναψερθείσα κατάσταση διασφάλιζε τη μη δια
πραγμάτευση της αμοιβής, αφού αυτή ετιμολογείτο και ει- 
σεπράττετο από το ΕΣ του ΣΟΛ. Φαίνεται ότι επιδιωκόταν 
έτσι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μια υφηλή ή χαμηλή ελε
γκτική αμοιβή να δώσει λαβή σε υπόνοιες για την ανεξαρ
τησία του ορκωτού λογιστή και την ποιότητα του παρεχό
μενου έργου. Όμως παρά τα θετικά σημεία το σύστημα αυτό 
περιείχε τα στοιχεία της έντονης κρατικής παρέμβασης25 και 
ανελαστικότητας επειδή ο ορκωτός λογιστής δεν είχε καμιά 
ανάμειξη στην διαμόρφωση του ύφους της αμοιβής26.

Σύμφωνα με την νομοθεσία27 η ιδιότητα του ορκω
τού λογιστή ήταν ασυμβίβαστη28 προς οποιοδήποτε άλλο 
επάγγελμα και οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη υπηρεσία 
σε οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, 
ώστε ν’ αποκλείεται η δημιουργία σχέσεων και εξαρτήσεων 
ικανών να επηρεάσουν το έργο του.

Τα δικαιώματα των ορκωτών λογιστών αφορούν: την αί
τηση λήφης πληροφοριών, την γνώση κάθε εταιρικού εγ
γράφου καθώς και την ενδεχόμενη σύγκληση έκτακτης 
γ.σ.

Αναλυτικά, το πρώτο δικαίωμα29 παρέχει την δυνατότητα 
στον ορκωτό λογιστή να ζητάει και λαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες, προκειμένου να διαμορφώσει μιά υπεύθυνη 
και αντικειμενική γνώμη πάνω στα ελεγκτέα στοιχεία. Εξυ- 
πακούεται ότι η χρήση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί 
να ξεπερνά το σκοπό του ελέγχου.

Το δεύτερο δικαίωμα30 αφορά την πρόσβαση του ορκω
τού λογιστή σε εταιρικά έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά είτε εί
ναι αντικείμενα ελέγχου, είτε διευκολύνουν τον ελεγκτή στη 
διαμόρφωση υπεύθυνης και αντικειμενικής γνώμης για την 
λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της ελεγχόμενης 
εταιρίας, καθώς και για την νομιμότητα των ετήσιων χ/κ.

Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν πρέπει να γί
νεται κατά τρόπο καταχρηστικό, δηλ. ο ορκωτός λογιστής 
δεν μπορεί ή/και δεν πρέπει να ζητά έγγραφα που δεν σχε
τίζονται με το έργο του ελέγχου της οικονομικής διαχείρι
σης της ελεγχόμενης εταιρίας.
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Το τρίτο δικαίωμα31 του ορκωτού λογιστή, δηλ. το δικαί
ωμα της ενδεχόμενης σύγκλησης της γ.σ., ορίσθηκε με στό
χο την εξασφάλιση της έγκυρης ενημέρωσης του συνόλου 
των μετόχων και της λήψης αποφάσεων, όταν κρίνεται ανα
γκαίο.

Ο νόμος δεν ορίζει τους λόγους που απαιτούνται να συ
ντρέχουν για να μπορεί ο ορκωτός λογιστής να ασκήσει το 
παραπάνω δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται συνεχώς 
και μπορεί ν’ ασκηθεί οποτεδήποτε στο διάστημα της θητεί
ας του. Όμως κρίθηκε ότι σε κάθε περίπτωση η άσκηση του 
δικαιώματος αυτού από τον ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται 
με σύνεση (Περάκης 1992, σελ. 992).

Πέρα από τα παραπάνω δικαιώματα ο ελεγκτής έχει και 
ευθύνες, απέναντι τόσο στην ελεγχόμενη εταιρία όσο και 
στους χρήστες των χ/κ. Κρίνεται ότι η απειλή ποινών κατά 
του ελεγκτή, αποβλέπει, μεταξύ άλλων, και στην ενδυνά
μωση της ανεξαρτησίας του, ώστε να μην ενδίδει σε πιέσεις 
κατά την εκτέλεση του έργου του.

Οι ευθύνες του ελεγκτή απέναντι στην εταιρία χωρί
ζονται σε αστικές32 και ποινικές33 και έχουν προσωπικό 
χαρακτήρα34, που σημαίνει ότι δεν ευθύνεται το ΣΟΛ απέ
ναντι στην ελεγχόμενη εταιρία, αλλά ο μεμονωμένος ορκω
τός λογιστής.

Η ευθύνη του ορκωτού λογιστή έναντι τρίτων κρίνε- 
ται κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (άρθρα 914- 
919 ΑΚ), διότι ανάμεσα στον ελεγκτή και τους τρίτους δεν 
υπάρχει συμβατική σχέση (Περάκης 1992, σελ. 996).

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η περιφρούρηση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των 
ορκωτών λογιστών συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση 
της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στο πιστοποιη
τικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών και διευκολύνει την 
άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, εφόσον μειώνεται 
ο επενδυτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πληροφορη μέ
νος επενδυτής. Επιπλέον, η εφαρμογή κατάλληλων ασφα
λιστικών δικλείδων δομής και λειτουργίας του ελεγκτικού 
επαγγέλματος διασφαλίζει τόσο το κύρος, όσο και την ανε
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ξαρτησία-υπευθυνότητα της γνώμης του ορκωτού λογιστή 
απέναντι στους χρήστες των οικονομικών στοιχείων.

Οι ορκωτοί λογιστές πρέπει να χαρακτηρίζονται από έλ
λειψη δεσμών εξάρτησης από την κεφαλαιουχική εταιρία, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνουν αυτονομία στον τρόπο δράσης. 
Το στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για την διενέργεια αντι
κειμενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου, ώστε το έργο των 
εξωτερικών ελεγκτών να αποκτά αξιοπιστία και τα πορί
σματα του ελέγχου να είναι ευρύτερα χρήσιμα.

Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε, ότι η δημιουρ
γία του θεσμού του ορκωτού λογιστή συνέβαλε στην εν
δυνάμωση του κύρους και της υπευθυνότητας, καθώς και 
της ανεξαρτησίας της γνώμης του ελεγκτή α.ε., σε σχέση 
πάντοτε με την προϋφιστάμενη κατάσταση (μέχρι το 1950) 
της ανυπαρξίας οποιοσδήποτε νομοθετικής προβλέψεως 
για τα προσόντα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή των α.ε.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ν.Δ. 3329/55 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών».
2. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Α.Υ.Εμπ. 19969/1212, «Περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας Επο
πτικού Συμβουλίου Σώματος Ορκωτών Λογιστών», Φ.Ε.Κ. 158Β/ 
6.6.57.

• Ν.Δ. 4107/60, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τι- 
νων του ν.δ. 3329/55 ‘περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών’ 
και άλλων τινών διατάξεων».

• Β.Δ. 737/61, «Περί καθορισμού της συνθέσεως του Σώματος Ορκωτών 
Λογιστών, βαθμολογικής κατατάξεως των Μελών αυτού, των προσό
ντων διορισμού, προαγωγής, πειθαρχικής ευθύνης και διαγραφής αυ
τών».

• Απόφαση Προέδρου ΕΣ του ΣΟΛ 5192, «Περί ασκήσεως ελέγχου επί 
τού έργου των Ορκωτών Λογιστών», Φ.Ε.Κ. 104Β/27.3.62.

• Ν.Δ. 4237/62, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τού ν.2190/ 
1920 ‘περί Ανωνύμων Εταιρειών’ και άλλων τινών διατάξεων», άρθρα 
20-21.

• Απόφαση Αντιπροέδρου ΣΟΛ 2377, «Περί εγκρίσεως Πειθαρχικού 
Κανονισμού Μελών Σώματος Ορκωτών Λογιστών», Φ.Ε.Κ. 554Β/ 
26.8.65.

• Α.Ν. 581/68, «Περί συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 3329/55 Ν.Δ. περί συ
στάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών».

• Ν.Δ. 63/73, «Περί ανασυνθέσεως του Εποπτικού Συμβουλίου, του Σώ
ματος Ορκωτών Λογιστών».

• Απόφαση Προέδρου ΕΣ του ΣΟΛ 3732, «Περί κανονισμού συντάξεως 
φύλλων ποιότητος των βοηθών Ορκωτών Λογιστών και Δοκίμων Ορ
κωτών Λογιστών και προαγωγής αυτών», Φ.Ε.Κ. 1220Β/1.10.76.

• Απόφαση Αντιπροέδρου ΣΟΛ 4316, «Περί τροποποιήσεως κανονι
σμού του Σώματος Ορκωτών Λογιστών», Φ.Ε.Κ. 15Β/17.1.77.

• Απόφαση Προέδρου ΣΟΛ 4137, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ
σεως του Κανονισμού συντάξεως φύλλων ποιότητος των Βοηθών και 
Δοκίμων Ορκωτών Λογιστών και προαγωγής αυτών», Φ.Ε.Κ. 1237Β/ 
21.11.77.

• Απόφαση Προέδρου ΣΟΛ 643/5, «Περί εγκρίσεως των Προτύπων 
(Standards) του Σ.Ο.Λ.», Φ.Ε.Κ. 1119Β/18.12.79.

• Ν.1401/83, Τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 136/1946 «περί κυρώσε- 
ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1956 Ν.Δ. ‘πε
ρί Αγορανομικού Κώδικος’ και άλλες διατάξεις», άρθρο 6.

• Ν.1436/84, «Σύσταση Εμπορικού Παρεμβατικού Οργανισμού και μερι
κές άλλες διατάξεις», άρθρο 17.

• Π.Δ. 526/84, «Αύξηση αριθμού Ορκωτών Λογιστών».
• Ν.1563/85, «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλ

λες διατάξεις», άρθρο 17.
• Ν.1712/87, «Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπό

ρων, βιοτεχνών καί λοιπών επαγγελματιών καί άλλες διατάξεις», άρ
θρο 12.

• Π.Δ. 102/88, «Αύξηση του αριθμού των Ορκωτών Λογιστών».
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• Π.Δ. 15/89, «Προσαρμογή του Ν.Δ/τος 3329/55 ‘περί συστάσεως Σώ
ματος Ορκωτών Λογιστών’ (Φ.Ε.Κ. 230) όπως τροποποιήθηκε και συ
μπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Όγδοης Οδηγίας 
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984».

3. Για την καλύτερη οργάνωση και συστηματική λειτουργία του ΣΟΛ χρησι
μοποιήθηκε η επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία δύο αλλοδαπών 
συμβούλων, Αγγλων Ορκωτών Λογιστών, για χρονικό διάστημα μεγαλύ 
ού Συμβουλίου», οι οποίες αφορούσαν τα παραπάνω.

4. Αρθρο 1 ν.δ. 3329/55.
5. Οι ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο ορισμένων α.ε. από ορκωτούς λογιστές 

περιλαμβάνονταν σε συγκεκριμένα νομοθετήματα και Υπουργικές Απο
φάσεις. Ενδεικτικά παρατίθενται:
• Ν.Δ. 3746/57, «Περί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλλαγών 

καί άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια ή προνομιού
χους μετοχάς εκδιδομένας διά παραγωγικούς σκοπούς», άρθρο 9.

• Α.Υ.Εμπ. 14667/709, 17572/175, «Περί υποχρεωτικής χρησιμοποιήσε- 
ως ορκωτών λογιστών διά τόν τακτικόν έλεγχον ανωνύμων εταιρει
ών», Φ.Ε.Κ. 449Β/21.12.59.

• Α.Υ.Εμπ. 8716, «Περί τροποποιήσεως της υπ’αριθ.17572/1751/2.7.59 
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου προκειμένου περί ελέγχου Τρα
πεζών», Φ.Ε.Κ. 96Β/1.3.60.

• Ν. 4169/61, «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 17 
παρ.6.

• Ν.Δ. 4181/61, «Περί τροποποιήσεως του Ν. 146/1914 ‘περί αθεμίτου 
ανταγωνισμού’ καί ετέρων τινών διατάξεων», άρθρο 1 παρ.3.

• Ν.Δ. 4366/64, «Περί ιδρύσεως Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Ανα- 
πτύξεως», άρθρο 2 παρ.3.

• Α.Ν. 148/67, «Περί μέτρων πρός ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς», άρ
θρο 4 παρ.2.

• Ν.Δ. 400/70, «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», άρθρο 23 
παρ.2.

• Ν.Δ. 608/70, «Περί Εταιρειών Επενδύσεων-Χαρτοφυλακίου καί Αμοι
βαίων Κεφαλαίων», άρθρα 6 και 12 παρ.4.

• Β.Δ. 804/70, «Περί κυρώσεως του Καταστατικού των Ελληνικών Ταχυ
δρομείων», άρθρο 21.

• Ν.Δ. 768/70, «Περί ιδρύσεως Οργανισμού πρός ανάληψιν των παρά 
της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων μεταφορών καί περί κυρώσεως της από 3 
Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ενός 
και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. αφ’ετέρου», άρθρο 7 παρ.3 εδάφ.γ.

• Β.Δ. 496/72, «Περί κυρώσεως του Καταστατικού του Οργανισμού Σι
δηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)», άρθρο 25 παρ.1.

• Ν.Δ. 1369/73, «Περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανι
κής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν», άρθρο 25.

• Ν.Δ. 165/73, «Περί Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος», άρ
θρο 35 παρ.2.

• Ν. 87/75, «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου», άρ
θρο 19.

• Ν. 446/76, «Περί συστάσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, 
Οικισμού καί Στεγάσεως», άρθρο 9.
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Ν. 588/77, «Περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευού- 
σης καί άλλων τινών διατάξεων», άρθρο 11 παρ.3.
Ν. 735/77, «Περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό τήν επωνυμίαν 
'ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ 
και άλλων τινών διατάξεων», άρθρο 18.
Α.Υ.Συγκ. 36573/1826, «Περί κυρώσεως του Καταστατικού του νομι
κού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου υπό τήν επωνυμίαν ‘Ηλεκτρικοί Σι
δηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς Α.Ε.’ (Η.Σ.Α.Π.)», ΦΕΚ 957Β/7.11.78. 
Π.Δ. 86/79, «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας διά τήν 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων καί αδασμο- 
λογήτων ειδών καί εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τά ση
μεία εξόδου επιβατών εξωτερικού», άρθρο 13 παρ.1.
Ν. 876/79, «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων ανα- 
φερομένων εις τήν ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς», άρθρο 20.
Ν. 879/79, «Περί Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών», άρθρο 11 
παρ.2.
Ν. 959/79, «Περί της Ναυτικής Εταιρείας», άρθρο 38 παρ.2.
Ν. 973/79, «Περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου», άρ
θρο 20 παρ.3.
Π.Δ. 868/79, «Περί κυρώσεως του Καταστατικού της υπό του Ν.811/ 
1978 ‘περί συστάσεως Εταιρείας υπό τήν επωνυμίαν ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία’ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
ιδρυθείσης Εταιρείας», άρθρο 20 παρ.1.
Κ.Υ.Α. Υπ.Συντ,Βιομ,Ενεργ,Εμπ, ΠΡ 5809/Β.683, «Περί υπαγωγής στο 
Σώμα Ορκωτών Λογιστών του ελέγχου των Α.Ε. διϋλίσεως και παρα
γωγής πετρελαιοειδών και των Α.Ε. εμπορίας πετρελαιοειδών», Φ.Ε.Κ. 
627Β/20.7.79.
Κ.Υ.Α. Υπ.Συντ,Εμπ,Συγκ, ΠΡ 5868/Β.711, «Περί υπαγωγής στο Σώμα 
Ορκωτών Λογιστών του ελέγχου των ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, και ΟΣΕ», Φ.Ε.Κ. 
627Β/20.7.79.
Ν.1069/80, «Περί κινήτρων διά τήν ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως», άρθρο 18.
Π.Δ. 811/80, «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και διαμορψώσε- 
ως εις ενιαίον κείμενον της περί ΔΕΠΟΣ υφισταμένης νομοθεσίας», 
άρθρο 11.
Ν. 1316/83, «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργα
νισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), 
της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλή
ρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 21 
παρ.3.
Π.Δ. 186/83, «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Κεφαλαίου Δραχμών 
20.000.000 με την επωνυμία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.’», άρθρο 53 παρ.1. 
Α.Υ.ΕΘΟ. & Εμπ. Κ3/2098, «Υπαγωγή Ανωνύμων Εταιριών στο τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών», Φ.Ε.Κ. 505Β/ 
31.8.83.
Π.Δ. 409/86, «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων 
Εταιριών (Κωδ. Ν. 2190/20 ‘περί Ανωνύμων Εταιριών’, όπως κωδικο- 
ποιήθηκε με το Β.Δ.174/63), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα 
προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβου
λίου της 13η,: Δεκεμβρίου 1976, της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25'κ Ιουλίου 1978 και, μερικώς, τηςΈβδομης Οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13η<: Ιουνίου 1983».

• Ν. 1796/88, «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσε
ων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις», άρθρο 8.

• Ν. 1958/91, «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. - Αθλητικές Ανώνυμες 
Εταιρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 15 παρ.8.

6. ΠΑΣΣΙΑΣ I., (1969) Το Δίκαιο της Ανωνύμου Εταιρίας! τόμ. Β, Αθήνα, 
σελ.740: «...Η αρμοδιότης των ορκωτών λογιστών δέν περιορίζεται εις τόν 
έλεγχον των ανωνύμων εταιρειών. Ο νόμος ηθέλησε νά δημιουργήση όρ- 
γανον κατάλληλον διά τήν ενέργειαν ελέγχου τής οικονομικής διαχειρί- 
σεως παντός δημοσίου οργανισμού, ή καί προσώπου δημοσίου δικαίου, 
διά τόν οποίον απαιτούνται ιδιάζουσαι λογιστικά! γνώσεις...».

7. Αρθρο 2 παρ.1 ν.δ. 3329/55: «1. Οι Ορκωτοί Λογισταί καθίστανται υπο- 
χρεωτικώς τα αρμόδια όργανα: α) Διά τήν ενέργειαν πάσης πραγματο
γνωμοσύνης επί θεμάτων οικονομικής διαχειρίσεως απαιτούντων λογι
στικός γνώσεις διατασσομένης υπό των Δικαστηρίων, των Φορολογικών 
Επιτροπών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Διοικητικών αρχών ή άλλων 
υπηρεσιών του Κράτους, των Επιμελητηρίων ή άλλων Δημοσίου Δικαίου 
Οργανισμών, β) Διά την άσκησιν τακτικού ελέγχου της οικονομικής δια
χειρίσεως των Ν.Π.Δ.Δ.... Δι’ αποφάσεων εκδιδομένων.,.υπό του Υπουρ
γού Συντονισμού και των αρμοδίων Υπουργών μετά γνώμην του κατά το 
άρθρ. 6 του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου ορίζονται τα Ν.Π.Δ.Δ. τα 
οποία υπάγονται εις τον ανωτέρω τακτικόν έλεγχον είτε κατά κατηγορί
ας είτε καί ονομαστικώς. Κατά τήν αυτήν διαδικασίαν δύνανται να υπα- 
χθώσιν εις τόν...έλεγχον Ν.Π.Ι.Δ. ή Ιδρύματα εξυπηρετούντο δημόσιον 
ή κοινωφελή σκοπόν ως καί ιδιωτικοί επιχειρήσεις επιχορηγούμενοι υπό 
του Κράτους...».
Παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου και νομοθετικού διατάγματος: «2. 
Δι’αποφάσεως του Υπουργού του Εμπορίου δύναται να καταστή υπο
χρεωτική η χρησιμοποίησις ορκωτών λογιστών διά τόν τακτικόν έλεγχον 
ανωνύμων εταιρειών, ων αι μετοχαί είναι εισηγμένοι εις τό Χρηματιστήρι- 
ον...Επίσης...δύναται να ανατίθεται εις ορκωτούς λογιστάς ο διαχειριστι
κός έλεγχος οιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας.».
Παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου και νομοθετικού διατάγματος: «4. Προ- 
κειμένου περί ελεγκτών του άρθρου 36 του Νόμου 2190 ανωνύμων...εται
ρειών, ορίζεται ότι ο εις εκ τούτων θα προσλαβάνεται εκ του σώματος των 
ορκωτών λογιστών.».
Α.Υ.Εμπ. 14667/709,17572/175: «...καθιστώμεν υποχρεωτικήν τήν χρησι
μοποίησήν ορκωτών λογιστών διά τόν τακτικόν έλεγχον (άρθρον 36 Νό
μου 2190) των ανωνύμων εταιρειών, ων αι μετοχαί είναι εισηγμένοι εις το 
Χρηματιστήριον...».
Αρθρο 23 παρ.2 ν.δ. 400/70: «2...Ασφαλιστικαί Εταιρείαι υπόκεινται...εις 
τόν κατά τας διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/20 ‘περί Ανωνύμων 
Εταιρειών’ ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως καί του άρθρου 2 παρ.4 του 
Ν.Δ. 3329/55 ‘περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών’ λογιστικόν 
έλεγχον διά τας εν Ελλάδι εργασίας των.».

8. Ο λόγος του περιορισμού του ελέγχου από το ΣΟΛ σε ορισμένες από τις
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α.ε., ίσως να ήταν ο μικρός διαθέσιμος αριθμός ορκωτών λογιστών που 
«...καθιστούσε ανεπαρκή και αναξιόπιστο οποιοδήποτε έλεγχο...» υπήρχε 
δηλ. «...ο κίνδυνος, όχι να μη γίνη χρήσις τού θεσμού τού ορκωτού λογι- 
στού.,.αλλά να γίνη εσπευσμένη χρήσις αυτού...» ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, Ειδικής Επιτροπής της Βουλής άρθρου 35 του Συντάγ
ματος, Συνεδρίαση ΚΖ, 19.7.62, σελ. 551.

9. Οι α.ε., ε.π.ε., και κατά μετοχές ε.ε. που υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια 
των δύο από τα τρία κριτήρια (Σύνολο Ισολογισμού, Καθαρός Κύκλος 
Εργασιών, Μέσος Όρος Προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρ
κεια της χρήσης), υποχρεούνται να εκλέξουν τους ελεγκτές τους από τις 
τάξεις των ορκωτών λογιστών.
Αρθρα 36,42α παρ.6, μεταβατική διάταξη άρθρο 112 παρ.5 ν. 2190/20 και 
22,23, 50α παρ.2 ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με τα 
π.δ 409/86,419/86 και 498/87, αντίστοιχα.

10. Αρθρο 36 παρ.1 ν. 2190/20: «...Αι Ανώνυμοι Ελληνικαί Εταιρίαι δικαιού
νται να προσλαμβάνωσι τους ελεγκτάς αυτών εξ ορκωτών λογιστών...». 
Εντούτοις, «...Οι εργασίες που ανατίθενται στο ΣΟΛ εκούσια είναι σχε
τικά περιορισμένες, π.χ. για το 1977 είχε υπολογιστεί ότι από 10.500 
εντολές ελέγχου είχαν απευθυνθεί στο ΣΟΛ μόνο 550.». ΜΗΝΟΥΔΗΣ 
Γ.Μ., «Η Εξέλιξη του Ελεγκτικολογιστικού Θεσμού στην Ελλάδα», Τι
μητικός Τόμος Δελούκα II, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστη
μών, Τμήμα Νομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης, (1989), σελ. 610.

11. Αρθρο 5 παρ.3 ν.δ. 3329/55: «...3. Διά τάς επιχειρήσεις, αίτινες υποχρε- 
ωτικώς ή προαιρετικώς χρησιμοποιούσιν Ορκωτόν Λογιστήν τό μετ’ 
έλεγχον τούτων εκφερόμενον πόρισμα καί τό βάσει τούτου εκδιδόμε- 
νον πιστοποιητικόν Ορκωτού Λογιστού περί τού ποσού τών καταβλη- 
θέντων μισθών καί ημερομισθίων απαλλάσσει τάς επιχειρήσεις οιουδή- 
ποτε επανελέγχου επί τού σημείου τούτου εκ μέρους ασφαλιστικού Ορ
γανισμού.».
Παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου και νομοθετικού διατάγματος: «Ο Οι
κονομικός Εφορος προκειμένου νά καθορίση την φορολογικήν υποχρέ- 
ωσιν τών α.ε. δύναται να περιορισθή εις τό παρ’ Ορκωτού Λογιστού εκ- 
διδόμενον πιστοποιητικόν ελέγχου περί τής οικονομικής καταστάσεως 
καί τών αποτελεσμάτων τής επιχειρήσεως...».
Αρθρο 37α ν. 2190/20: «Ανώνυμοι εταιρίαι προσλαβάνουσαι τούς κατά 
τά άρθρα 36 καί επ. του παρόντος ελεγκτάς αυτών εξ ορκωτών λογιστών 
απολαύουσι των κατωτέρω πλεονεκτημάτων: (α) Επί τών εταιριών τού
των δικαίωμα όπως ζητήσωσι τόν έλεγχον κατά τό άρθρον 39α παρ.1 εν 
συνδυασμώ πρός τό άρθρον 40 εδάφ. α τού παρόντος έχουσι μέτοχοι 
αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/10 τού καταβεβλημένου εταιρι
κού κεφαλαίου.(β) Η επιτροπή του χρηματιστηρίου δύναται νά ζητήση 
τόν άνω έλεγχον δι’αποφάσεως αυτής λαμβανομένης ουχί διά της πλει- 
οψηψίας αυτής, ως εν άρθρω 40 εδάφ.β, αλλά διά πλειοψηψίας των 3/4 
των μελών αυτής, (γ) Ο Υπουργός Εμπορίου δικαιούται νά ζητήση τόν 
αυτόν ως άνω έλεγχον, αλλά μετά γνώμην της Επιτροπής Α.Ε.». 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., «Το Δίκαιο των Εταιρειών», τόμ. 3°', Μέρος Β, 
Αθήνα, (1974), σελ.397: «...Οι.,.διαφορισμοί ένεκα της προσλήψεως ορ
κωτών λογιστών ως τακτικών ελεγκτών τής εταιρείας ισχύουν, ως εκ των
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σχετικών διατάξεων του νόμου προκύπτει, μόνον εφ'όσον η χρησιμοποί
ησή των ορκωτών λογιστών αποφασίζεται υπό τής εταιρείας, χωρίς νά 
είναι έκ τού νόμου υποχρεωτική. Οι διαφορισμοί δεν ενεργούν τόσον 
ώς κίνητρα διενεργείας τού ελέγχου υπό τών ορκωτών λογιστών, όσον 
αποτελούν αναγνώρισιν τών ηυξημένων υπέρ τών μετόχων εγγυήσεων 
έκ τού ωργανωμένου ελέγχου...».

12. Αρθρο 36α ν. 2190/20 (όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 35 ν.δ. 4237/62): 
«1. Οταν κατά τάς εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις δέν προβλέπεται η δι
ενέργεια ελέγχου ανωνύμου εταιρίας υπό ορκωτού λογιστού, ο έλεγχος 
διενεργείται κατά προτίμησιν υπό διπλωματούχου Ανωτάτης Σχολής Οι
κονομικών καί Εμπορικών Επιστημών. 2. Οι κατά τήν ως άνω παράγρα
φον ελεγκταί δέον όπως έχωσι συμπεπληρωμένον τό τριακοστόν έτος 
τής ηλικίας των και όπως έχωσι καταστή διπλωματούχοι τής Α.Σ.Ο. καί 
Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε έτη πρό τού διορισμού.». Σήμερα, τό άρθρο 36α 
παρ.1 τού ν. 2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε με τό άρθρο 13 παρ.1 ν. 
2339/95), ορίζει ότι: «Οταν.,.δέν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου α.ε. 
από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους 
ανωτάτων σχολών, πού έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγ
γέλματος από τό Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος...».

13. Ο ελεγκτής χαρακτηρίζεται ως ‘ορκωτός’ διότι πριν από την ανάληψη 
των καθηκόντων του δίνει τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να φυλάττω 
πίστιν εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του 
Κράτους και να εκτελώ τιμίως και ευσυνειδήτως τά καθήκοντά μου». 
Αρθρο 11 ν.δ. 3329/55.

14. ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΕΥΑΓ., (1992) ‘Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας) τ.1(α), 
ν.2190/20. Αρθρα 1-40ε, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 50: «...Η ανε
ξαρτησία είναι η πεμπτουσία του λειτουργήματος...των ορκωτών λογι
στών.».

15. Αρθρο 12 παρ.1 ν.δ. 3329/55: «Ι,.,Κατά την εκτέλεσιν της εργασίας των 
οι Ορκωτοί Λογισταί είναι ανεξάρτητοι, απαγορευμένης οιασδήποτε 
παρεμβάσεως εις το έργο των.».
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜ.ΕΥΑΓ., ό.π., σελ.50, υποσημ.14: «Απ’ οπουδήποτε κι αν 
προέρχεται: είτε από την ελεγχόμενη εταιρία, είτε από τρίτους, είτε και 
από το ίδιο το ΣΟΛ...».

16. Αρθρο 10 παρ.5 ν.δ. 3329/55: «Οι Ορκωτοί Λογιστές...διορίζονται...» 
εφόσον «...έχουν...πρωτίστως ανεπίληπτο ήθος και αναμφισβήτητο αρε
τή. Για τη συνδρομή του προσόντος.,.κρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο». 
ΛΕΒΑΝΤΗΣ Φ.Ε. και ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Γ.Θ., (1990) ‘Το Δίκαιο των Εμπο
ρικών Εταιριών) τ.Β,Γ,Δ, Ανώνυμες Εταιρίες, Ενημέρωση ετών 1988-1990 
επί των άνω τριών τόμων, Εκδόσεις Α.Σάκκουλα, Κομοτηνή, σελ. 1009: 
«...Ως πρώτο και κύριο προσόν, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
του λειτουργήματος, θεωρείται...το ανεπίληπτο ήθος και η ακεραιότητα 
του χαρακτήρα, γιατί το επάγγελμα του εξωτερικού ελεγκτή (ορκωτού 
λογιστή) είναι επάγγελμα ήθους...».

17. Αρθρο 10 παρ.1 ν.δ. 3329/55 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 π.δ. 
15/89): «1. Ορκωτός Λογιστής διορίζεται κάθε μέλος του ΣΟΛ, που έχει 
συμπληρώσει τριετή υπηρεσία ως Βοηθός Ορκωτός Λογιστής και έχει 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Εχει πτυχίο της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή των Ανω
τάτων Βιομηχανικών Σχολών ή της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτι
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κών Επιστημών, καθώς και των τμημάτων Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων και ομοταγών Σχο
λών της αλλοδαπής, εφόσον διδάχθηκε σαν κύριο μάθημα τη Λογιστική. 
(β)Έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έντεκα (11) έτη ως μέλος του ΣΟΛ, 
από τα οποία τα οκτώ (8) τουλάχιστον αφορούν πρακτική άσκηση πά
νω στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων α.ε. και ε.π.ε. 
ή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνόλων επιχειρήσεων 
υιΓό την άμεση επίβλεψη και τις οδηγίες Ορκωτού Λογιστή, (γ) Εχει επι
τύχει σε εξετάσεις που διοργανώνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του 
ΣΟΛ...».

18. Αρθρα 7α περ.γ και 7β παρ.1 περ.α, ν.2190/20: «Σε δημοσιότητα υπο
βάλλονται... : ...γ. Ο διορισμός...των προσώπων που:...είναι αρμόδια να 
ασκούν τον τακτικό της έλεγχο...» και «1. Η δημοσιότητα πραγματο
ποιείται: α. Με την καταχώρηση, ύστερα, από έλεγχο, των πράξεων και 
στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών...όπου έχει την έδρα της η 
εταιρία...».

19. Η σύνθεση του ΕΣ του ΣΟΛ προβλεπόταν από το άρθρο 6 παρ.1 του 
ν.δ. 3329/55.

20. Αρθρο 2 παρ.1 εδάφ. β, ν.δ. 3329/55: «...Ειδικώς εις τήν περίπτωσιν... 
χρησιμοποιήσεως ορκωτού λογιστού, οι αρμόδιοι απευθύνονται εις τό 
κατά τό άρθρ. 6 του παρόντος Ε.Σ., όπερ ορίζει τόν επιφορτισθησόμενον 
μέ τόν έλεγχον ορκωτόν λογιστήν.».
Αρθρο 2 ν. 4107/60: «Εις πάσαν εν γένει περίπτωσιν διενεργείας ελέγ
χου, πραγματογνωμοσύνης...τόν Ορκωτόν Λογιστήν ορίζει το Ε.Σ...Η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεως πρός χρησιμοποίησιν Ορκωτού Λογι- 
στού καί τά του διορισμού αυτού καθορίζονται δι’αποφάσεων του Ε.Σ.». 
ΠΑΣΣ1ΑΣ I., ό.π., σσ. 757-8: «...Το δ.σ. της εταιρείας οφείλει, εις εύλο
γον χρόνον πρό της γ.σ., να ζητήση παρά του ε.σ. του σώματος τήν υπό- 
δειξιν εξ ορκωτών λογιστών.,.τουλάχιστον πέντε ημέρας πρό της γ.σ., 
ίνα αύτη επιλέξη εξ αυτών τούς δύο ή περισσοτέρους αναγκαιούντας... 
ελεγκτάς.,.Το πνεύμα του νόμου είναι, όπως οι ελεγκταί της εταιρείας, 
υφισταμένων των εν αυτω προϋποθέσεων, είναι αποκλειστικώς εκ των 
ορκωτών λογιστών. Επομένως εκλογή άλλων προσώπων υπό της συνε- 
λεύσεως, κατά παράβασιν των διατάξεων του νόμου, είναι άκυρος καί 
λογίζεται μή γενομένη...».

21. Ωστόσο, όταν εξαιρετικές καταστάσεις το επέβαλαν, όπως η αλλαγή του 
λογιστικού συστήματος της ελεγχόμενης εταιρίας, κ.τ.λ. το ΕΣ μπορού
σε να παρατείνει την παραμονή του ελεγκτή στην ελεγχόμενη εταιρία 
κατά ένα ακόμη έτος.

22. Σε αντίθεση με τις αμοιβές των ελεγκτών που δεν ήταν μέλη του ΣΟΛ 
τις οποίες όριζε πάντοτε η γ.σ. των μετόχων (άρθρο 36 παρ.3 εδάψ.1, ν. 
2190/20).

23. Το ΣΟΛ επομένως λειτουργούσε ως εξισωτικός οργανισμός.
24. Αρθρο 14 παρ.1 ν.δ. 3329/55 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 ν.δ. 

4107/60).
25. Ο Καθηγητής Δ. Δαγτόγλου, σε άρθρο του με τίτλο: «Η υποχρεωτική 

ανάθεση ελέγχου α.ε. σε μέλη του ΣΟΛ κατά το Συνταγματικό Δίκαιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο», ΝοΒ, τ.35, (1987), σελ. 1030, δι
ατυπώνει την άποψη ότι οι έλληνες ορκωτοί λογιστές: «...δεν έχουν
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την προς όλες τις κατευθύνσεις ανεξαρτησία των Βρετανών chartered 
accountants...!] των άλλων ευρωπαίων και αμερικανών συναδέλφων 
τους, των οποίων η επαγγελματική επιτυχία στηρίζεται στην ανεξαρτη
σία του ελέγχου που διενεργούν και υπογράφουν. Αντιθέτως, οι λογι
στές του ΣΟΛ είναι υπάλληλοι, που χαρακτηρίζονται....ως ‘ανεξάρτητοι! 
αλλά στερούνται οποιοσδήποτε εγγυήσεως προσωπικής ή λειτουργικής 
ανεξαρτησίας....η σταδιοδρομία και.,.η ίδια η επαγγελματική τους ύπαρ
ξη εξαρτάται μόνο και πλήρως, όχι από την επαγγελματική τους φήμη 
ως ανεξάρτητων και ακέραιων ελεγκτών, αλλά από την ευαρέσκεια ενός 
κρατικού ή κρατικά οριζόμενου οργάνου: του ΕΣ...».

26. Αρθρο 14 παρ.1 ν.δ. 3329/55: «...Απαγορεύεται η απ’ευθείας μεταξύ του 
Ορκωτού Λογιστού και του ελεγχόμενου συνεννόησις διά τόν καθορι
σμόν αμοιβής».

27. Αρθρο 13 παρ.1 ν.δ. 3329/55: «1. Το λειτούργημα του Ορκωτού Λογιστή 
είναι ασυμβίβαστον προς: α) την ιδιότητα του εμπόρου, β) την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου, δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, γ) οιανδήπο- 
τε έμμισθον ή άμισθον υπηρεσίαν εις ιδιωτικήν επιχείρησιν ή εις ν.π.δ.δ. 
ή ν.π.ι.δ. ή οργανισμών, δ) την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου α.ε., 
ε) την τήρησιν λογιστικών βιβλίων και στ) την άσκησιν οιουδήποτε ετέ
ρου επαγγέλματος.».

28. Από τον συνδυασμό των άρθρων 10 παρ.1 (όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 π.δ. 409/86) και 37 παρ.4 ν.2190/20 (όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 13 παρ.4 ν. 2339/95) προκύπτει ότι η ιδιότητα του ελεγκτή 
ήταν ασυμβίβαστη και με την ιδιότητα του ιδρυτή ή μέλους δ.σ. της εται
ρίας ή συγγενών αυτών μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγ
χιστείας, υπαλλήλων της εταιρίας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, 
δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ν.π.δ.δ., τραπεζών και επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας.

29. Αρθρο 37 παρ.1 εδάφ. α, ν. 2190/20: «...η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει 
να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροψορίαι, ων είχον 
ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των...».
Αρθρο 63γ παρ.1 του ίδιου νόμου (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 
παρ.1 ν. 2339/95): «Τιμωρείται διά χρηματικής ποινής μέχρι 300 χιλιά
δων δρχ. κατ’ ελάχιστον, παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας 
διευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύμου εταιρίας, όστις εν γνώσει 
και εκ προθέσεως αρνείται να παράσχη τας ζητουμένας πληροφορίας, ή 
στοιχεία παρά των ελεγκτών ανωνύμων εταιριών ή οπωσδήποτε παρεμ
βάλλει δυσχερείας εις την άσκησιν του ελέγχου υπ’αυτών».
Αρθρο 12 παρ.4 ν.δ. 3329/55: «Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι 50 
χιλιάδων δρχ., ή δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, ή καί δι’αμφοτέρων 
των ποινών τούτων παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας διευθυ
ντής και πας άλλος υπάλληλος εταιρίας ή Οργανισμού όστις αρνείται... 
να παράσχη εις τους Ορκωτούς Λογιστάς τάς ζητουμένας πληροφορίας 
ή στοιχεία, είτε παρεμβάλλει οπωσδήποτε δυσχερείας εις τήν άσκησιν 
του ελέγχου υπ’αυτών».

30. Αρθρο 37 παρ.1 ν. 2190/20: «Οι ελεγκταί οψείλουσι κατά την διάρκειαν 
της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κα- 
τάστασιν της εταιρίας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιουδήποτε βι
βλίου, λογαριασμού ή εγγράφου πληρωμής περιλαμβανομένων και των
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πρακτικών της γ.σ. και του δ.σ...».
Αρθρο 12 παρ.2 ν.δ. 3329/55: «...Ορκωτοί Λογισταί έχουν τό δικαίωμα 
κατά τήν διάρκειαν της ασκήσεως των έργων τούτων καί οποτεδήποτε 
νά λαμβάνωσι γνώσιν καί ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν 
καί άλλο στοιχείον της Εταιρείας, επιχειρήσεως ή οργανισμού...Οψεί- 
λουσι να εξακριβώσωσι τήν ακρίβειαν καί νομιμότητα των εγγραφών εις 
τά βιβλία καί τά λοιπά στοιχεία των ελεγχομένων...».
ΠΑΣΣΙΑΣ I., ό.π., σελ.764: «...Οι ελεγκταί δικαιούνται να λάβουν γνώ
σιν παντός στοιχείου χρησίμου διά τήν άσκησιν του έργου των...».

31. Αρθρο 38 παρ.1 ν. 2190/20: «Οι ελεγκταί δικαιούνται δι’αιτήσεως αυτών 
προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύ- 
γκλησιν εκτάκτου γενικής συνελεύσεως.».

32. Αρθρο 37 παρ.3 ν. 2190/20: «Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκη- 
σιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίω- 
σιν της εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή 
ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρίας παραγράφεται μετά διετίαν».

33. Αρθρο 63 παρ.1 εδάφ.α, ν.2190/20: «Τιμωρείται διά φυλακίσεως πας δη
μόσιος υπάλληλος εκ των ασκούντων εποπτείαν επί ανωνύμου εταιρίας: 
α) όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθειαν περί των παρ’αυτού 
παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρίας...».
Παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου και νόμου: «Η διάταξις του εδάφ.α της 
παρ.1, εφαρμόζεται και επί των κατά τα άρθρα 36 και 40 ελεγκτών». 
Αρθρο 63β του ίδιου νόμου (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 
ν. 2339/95): «Ελεγκτές ανωνύμων εταιριών του άρθρου 36, καθώς και τα 
πρόσωπα του άρθρου 42α παρ.5, αν από αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως 
έχοντα ισολογισμό που καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του Νόμου και 
του καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση τριών μηνών και με χρη
ματική ποινή μέχρι 300.000δρχ. κατ’ελάχιστον ή με μία από τις ποινές 
αυτές. Σε περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 
57».
Αρθρο 63γ παρ.2 του ίδιου νόμου: «Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι 
τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων εταιριών, όστις δεν ήθελε τηρήσει 
απόλυτον εχεμύθειαν, περί των παρ’αυτού παρατηρηθέντων εν τη λει
τουργία της εταιρίας». Σε περίπτωση μεταβίβασης πληροφοριών σε τρί
τους ο ελεγκτής βρισκόταν υπόλογος απέναντι στην ελεγχόμενη εται
ρία, τον νόμο και το ΣΟΛ για οποιεσδήποτε ζημιές προκλήθηκαν από 
την αποκάλυψη. Αυτό δηλ. που προστατευόταν ήταν η σχέση ιδιαίτερης 
εμπιστοσύνης που υπήρχε μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου.
Εντούτοις, σοβαρή ρωγμή στο επαγγελματικό απόρρητο του ορκωτού 
λογιστή επέφερε η διάταξη του άρθρου 17 του (φορολογικού) νόμου 
1563/85 η οποία όρισε ότι ο ορκωτός λογιστής είχε την υποχρέωση να 
αναφέρει στις αρμόδιες αρχές του Υπ. Οικονομικών τις τυχόν φορολο
γικές παραβάσεις που θα διαπίστωνε κατά την διάρκεια του ελέγχου. 
Ήδη η διάταξη του παραπάνω νόμου καταργήθηκε μεν από το άρθρο 
47 παρ.2 ν.2065/92, το οποίο, όμως, επιβάλλει πλέον στους ορκωτούς 
ελεγκτές και τα άλλα ελεγκτικά όργανα την υποχρέωση ν’ αναγράφουν 
στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου τις οποιεσδήποτε παραβάσεις της φο
ρολογικής νομοθεσίας και παράλληλα να το κοινοποιούν στην Δ/νση 
Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών. Επομένως η ρωγμή έγινε μεγαλύτερη
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αφού οι παραβάσεις γίνονται πλέον γνωστές στο ευρύ κοινό.
Εξάλλου το άρθρο 63γ παρ.3 ν.2190/20 αναφέρει: «...τιμωρείται πας ελε
γκτής, όστις δεν εδήλωσε κώλυμα ασκήσεως ελέγχου προκειμένου περί 
εταιριών εις άς υπηρετεί οπωσδήποτε ή τυγχάνει μέλος του ΔΣ αυτών 
και είχε τας ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το διάστημα δύο ετών 
προ της ημέρας καθ’ήν ανετέθη η άσκησις του ελέγχου...».
Επιπρόσθετα το άρθρο 16 παρ.5 ν.δ. 3329/55 (όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 7 παρ.5 ν. 4107/60) προβλέπει: «Πάσα παράβασις διατάξεως 
του παρόντος Ν.Δ. υπό Ορκωτού Λογιστού.,.πλήν της πειθαρχικής διώ- 
ξεως ήν συνεπάγεται, τιμωρείται και κατά τα άρθρα 252 και 458 του Ποι
νικού Νόμου και τα άρθρα 242 και 386 παρ.3 περίπτωσις β του Ποινικού 
Κώδικος, επιφυλασσομένου εις τον τυχόν ζημιωθέντα και του δικαιώμα
τος αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του κοινού δικαίου».

34. ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜ. ΕΥΑΓ., ό.π., σελ. 92: «...την ευθύνη.,.φέρει ο ίδιος (ορκω
τός λογιστής) ατομικά και όχι το ΣΟΛ. Με το πνεύμα αυτό είναι και η υπ’ 
αριθμ. 1430/1962 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία ο ορκωτός 
λογιστής είναι ατομικά υπεύθυνος για τις βεβαιώσεις που παρέχει και 
για τις πράξεις των βοηθών του...».
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