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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ αθνινπζεί θαηαπηάλεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο Ηζηθήο θαη ηεο
Γενληνινγίαο φζνλ αθνξά ζην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή ινγηζηή. Καηαβάιιεηαη, ζε φιε ηελ
έθηαζή ηεο, κία πξνζπάζεηα λα γίλεη γλσζηή ε εμέρνπζα ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη
παξαπάλσ αξρέο ζηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο.
Παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεξε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία
ζρεηηθή κε ηελ επηζηήκε ηνπ Διέγρνπ θαζψο θαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έλλνηεο, φπσο,
επίζεο δηεμάγεηαη θαη κία εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα θαλεξψζεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη, απφ ηνπο ειεγθηέο ινγηζηέο, ηα δηάθνξα δηιήκκαηα εζηθνχ
ηχπνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο.
Μέζσ ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα
κέιε πνπ απαξηίδνπλ ην .Ο.Δ.Λ. ηφζν γεληθνχ φζν θαη εηδηθνχ ηχπνπ. Γίλνληαη, δειαδή,
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη, πην
ζπγθεθξηκέλα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ
ηνπ ψκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΧΓΗ
Η Διεγθηηθή είλαη, ζήκεξα, ε επηζηήκε πνπ δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κίαο ρψξαο. Η φιε ππφζηαζή ηεο βαζίδεηαη ζηελ έγθπξε δηελέξγεηα
ηνπ έιεγρνπ ησλ πξνο δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο ψζηε λα
παξαρζνχλ απνηειέζκαηα αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα. Σν φιν βάξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
είλαη απαξαίηεην λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα πξφζσπα πνπ ηελ εθπξνζσπνχλ, δειαδή νη
ειεγθηέο ινγηζηέο.
Οη ειεγθηέο ινγηζηέο είλαη απηνί πνπ θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ην έξγν ηνπο κε
ζπλέπεηα θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά. Μφλν θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη δπλαηή ε
επίηεπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο παξαπάλσ ζηφρνο, φκσο, δελ είλαη πάληα εχθνιν λα
επηηεπρζεί. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, νη ειεγθηέο ινγηζηέο
αληηκεησπίδνπλ κία πιεζψξα εζηθψλ δηιιεκάησλ ηα νπνία ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ηφζν ηελ
επζπθξηζία ηνπο φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζπλείδεζε.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ εκπνδίσλ, δενληνινγηθήο θχζεσο, πνπ
πξνθχπηνπλ είλαη αλαγθαία κία θαηεπζπληήξηα γξακκή, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο αξσγφο ζηελ
φιε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαη βνεζά ηνπο ειεγθηέο λα θέξνπλ εηο πέξαο, κε ακεξνιεςία, ην
έξγν πνπ έρνπλ επηιεθζεί. Σν ξφιν απηφ έρνπλ αλαιάβεη νη Κψδηθεο Ηζηθήο θαη Καλνληζκνί
Γενληνινγίαο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί γηα ην ειεγθηηθφ έξγν. Μέζσ απηψλ δίλεηαη ζηνπο
ειεγθηέο ε ιχζε γηα ηα δηάθνξα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ηα αληηκεησπίζνπλ.
Φπζηθά, ε χπαξμε ηνπο θαη κφλν δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δηιιεκάησλ εζηθνχ ραξαθηήξα. Δθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θσδίθσλ θαη θαλνληζκψλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη θαη ε ίδηα ε ζπκπεξηθνξά ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο θαζψο θαη νη εζηθήο θαη δενληνινγηθήο θχζεσο αξρέο ηνπο. Μέζσ ηεο
εξγαζίαο απηήο δηελεξγείηαη κία πξνζπάζεηα ψζηε λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηφζν ηα εζηθά
απηά φπια (θαλνληζκνί θαη θψδηθεο) ηα νπνία έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη ειεγθηέο ινγηζηέο,
φζν θαη ν ίδηνο ν εζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο.
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1.1 κοπόρ Σηρ Δπγαζίαρ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ηνληζζεί, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ν εμέρσλ
ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε Ηζηθή θαη ε Γενληνινγία ζην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή. Δπζχλε ηνπ
ειεγθηή είλαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη
ακεξφιεπην. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ, αθξηβψο, ηνπ ζηφρνπ ε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ
είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζχκθσλα µε ηνπο πξνβιεπφκελνπο Καλνληζκνχο Γενληνινγίαο
θαη ηνπο Κψδηθεο Ηζηθήο.
Πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο θαη νξηζκνί, δηεμήρζε θαη ε εκπεηξηθή ψζηε, κε ηελ αλάιπζή ηεο, λα δνζεί
αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ φξσλ. Μέζσ ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο
γίλεηαη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο εζηθήο αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ
επηθξαηεί ζηα κέιε ησλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ ηεο Διιάδαο. Καζίζηαηαη δπλαηή κία
γλσξηκία κε ηνλ εζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θάπνησλ απφ ηα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαζψο θαη ηνπ θψδηθα εζηθήο θαη ησλ αμηψλ πνπ ελζηεξλίδνληαη, θαηά
ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.

1.2 Δπεςνηηικά Δπυηήμαηα
Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Ηζηθή θαη
Γενληνινγία θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ειεγθηή. Γηεξεπλάηαη
ην θαηά πφζν νη ειεγθηέο είλαη γλψζηεο ησλ δηαθφξσλ Κσδίθσλ θαη Καλνληζκψλ πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ Ηζηθή θαη ηε Γενληνινγία, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη εμνηθεησκέλνη κε
απηνχο, αλ ηειηθά ηνπο αθνινπζνχλ θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ φλησο ζπκκνξθψλνληαη κε
απηνχο, αλ απηφ ην πξάηηνπλ εθνχζηα ή ιφγσ ησλ δηαθφξσλ λνκηθψλ κεραληζκψλ.

1.3 Μεθοδολογία
Η παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Αξρηθά αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο Ηζηθήο θαη
Γενληνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο θαη
αλάιπζεο αλψλπκσλ εξσηεκαηνινγίσλ, λα δνζνχλ απηέο νη έλλνηεο θαη πξαθηηθά κέζσ ησλ
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απαληήζεσλ ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ινηπφλ, γηα ηε
ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη, αληίζηνηρα, ζε δχν κέξε.
Σν πξψην κέξνο ( Κεθάιαηα 2 έσο 3) πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή έξεπλα, ε νπνία
βαζίζηεθε ζε κηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ εθεκεξίδσλ θαη
πεξηνδηθψλ, μέλνπ θπξίσο ηχπνπ, απνζπαζκάησλ αθαδεκατθψλ βηβιίσλ, λνκνζεζίαο θαη
ηέινο κέζσ ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ έγθπξεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. Σν πξαθηηθφ
απηφ θνκκάηη δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία
κνηξάζηεθαλ ζε ειεγθηέο ινγηζηέο θαη νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ κε ην
ζηαηηζηηθφ εξγαιείν αλάιπζεο SPSS. Η κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαιχεηαη
δηεμνδηθφηεξα ζην Κεθάιαην 4.

1.4 Γομή Σηρ Δπγαζίαρ
Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα
ηνπ ειέγρνπ, ε επαγγεικαηηθή Ηζηθή θαη Γενληνινγία θαζψο θαη κία εκπεηξηθή έξεπλα κε
ηελ νπνία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα δνζνχλ νη παξαπάλσ έλλνηεο θαη πξαθηηθά.
ην παξφλ θεθάιαην, πνπ απνηειεί ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ν
ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηε ζχλζεζή ηεο θαη, ηέινο, ε δνκή ηεο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειείηαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ
άξζξσλ θαη ζπγγξακκάησλ πνπ απνηέιεζαλ ηηο πεγέο εκπλεχζεσο απηήο ηεο εξγαζίαο.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Αξρηθά, γίλεηαη µηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο Διεγθηηθήο κέζσ νξηζκψλ θαη αλαιχζεσλ
ζπγγξαθέσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε απηήλ ηελ επηζηήκε. Αθνινπζεί ε ηζηνξηθή
ηεο εμέιημε αλά ηνπο αηψλεο, ε νπνία μεθηλά απφ ηα αξραία αθφκα ρξφληα θαη κέζσ
δηαθφξσλ εμειίμεσλ θαη ζπκβάλησλ θαηαιήγεη ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ηε κνξθή πνπ έρεη ε
Διεγθηηθή ζήκεξα. Δπίζεο, αλαιχνληαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν δελ είλαη άιιν
απφ ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ, θαη ην ππνθείκελνπ ηνπ ειέγρνπ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην πξφζσπν
πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηνλ έιεγρν, αλαθέξνληαη ηα δηάθνξα είδε
ηνπ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ.
Οη επφκελεο ελφηεηεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ Ηζηθή. Ξεθηλψληαο κε κία γεληθφηεξε
αλάιπζε ηεο εζηθήο θαη κία ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο θαηαιήγνπκε, ζηαδηαθά, ζηελ
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πιεπξά πνπ καο απαζρνιεί, απηή ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη
αξρέο ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία
Λνγηζηψλ. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, πνπ αθνξά ζηελ Ηζηθή, δηαθνξνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο
εζηθήο απφ απηή ηνπ λφκνπ, πνπ απνηειεί κία ζπλήζε ιαλζαζκέλε ηαχηηζε.
Σν ηξίην θεθάιαην θιείλεη κε ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Η πξψηε
ελφηεηα, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν φξνο απηφο, μεθηλά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δενληνινγίαο θαη κε
κία αλάιπζε ηεο έλλνηάο ηεο. ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη κία γλσξηκία κε ηνπο Κψδηθεο
Γενληνινγίαο έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε κε ηελ επφκελε ελφηεηα, ζηελ νπνία
αλαιχεηαη, ν κφλνο επίζεκνο νδεγφο πεξί θσδίθσλ ζηελ Διιάδα, ν Καλνληζκφο
Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Σν
θεθάιαην θιείλεη κε κία εθηελή αλάιπζε ηνπ θαλνληζκνχ.
Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. Η πξψηε ελφηεηα πεξηέρεη θάπνηα εηζαγσγηθά
ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα, ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ ηε κεζνδνινγία, κε ηελ νπνία
επηρεηξείηαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
ζπκπεξαζκάησλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην, φπσο δφζεθε θαη
κνηξάζηεθε ζηνπο ειεγθηέο, θαη, ηέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε
νπνία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Σέινο, ε έξεπλα θιείλεη
κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαηά ην
ζπλδπαζκφ ηνπο κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαζψο θαη κε κία
αλαθεθαιαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζην ζχλνιφ
ηεο.
ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα, φπσο απηά
πξνέθπςαλ ηφζν απφ ην ζεσξεηηθφ φζν θαη απφ ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο,
αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξφεθπςαλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο θαη µε βάζε απηνχο
πξνηείλνληαη ζεκεία γηα κειινληηθή έξεπλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζηφρν ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
άξζξσλ πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Οη αδηάθνπεο δεκνζηεχζεηο ησλ
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη εληχπσλ θαλεξψλνπλ ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηνπ
επηζηεκνληθνχ θνηλνχ θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο Ηζηθήο θαη
ηεο Γενληνινγίαο. Πέξαλ ησλ άξζξσλ γίλεηαη θαη κία αλαθνξά ζε δηθαζηηθέο πεξηπηψζεηο θαη
ζθάλδαια ζρεηηθά µε ειεγθηέο ινγηζηέο.
Οη Keller et al. (2007) εξεχλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εζηθά πξφηππα
ησλ ακεξηθαλψλ θνηηεηψλ ινγηζηηθήο. Σν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο έδεημε φηη αλάινγα κε ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν (πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο), ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο
πξνζήισζε αιιά θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία άιιαδαλ θαη νη εζηθέο ηνπο επηινγέο.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην θχιν δελ παξνπζίαδε ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο
δηαθνξέο. Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ θνκκάηη είλαη φηη ε ζξεζθεία θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε πνπ ηειηθά ιακβάλεηαη φηαλ ηίζεηαη θάπνην δίιιεκα εζηθήο.
Οη

Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο (2013), κεηά απφ κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηελ

επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ θαη αθνχ έρνπλ νξίζεη πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πξνρσξνχλ ζηελ αλάιπζε ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο
ηνπ ειέγρνπ απηνχ. ην ζχγγξακκα εμεηάδεηαη, επίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο ειεγθηήο
επηιέγεη ην δείγκα ζην νπνίν ζα αζθήζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ θαζψο θαη ηα βήκαηα δηελέξγεηαο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ αιιά
θαη θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ κηαο νληφηεηαο, παξνπζίαζε ε νπνία δελ ζα
κπνξνχζε λα ιείπεη απφ ην ζχγγξακκα απηφ.
Ο Ferry (2012) ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηεο ηππηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο
γεληθήο

ζεσξίαο

ηεο

επηρεηξεκαηνινγίαο

θαη

ηεο

δηθαζηηθήο

πξαθηηθήο

ηεο

επηρεηξεκαηνινγίαο κε ζθνπφ ηελ απνζχλδεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ. Μέζσ, ινηπφλ, ηεο
αλάιπζεο δχν γλσζηψλ ππνζέζεσλ ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ, ηεο Donoghue θαηά Stevenson
(1932) θαη ηεο Hedley Byrne & Co Ltd θαηά Heller & Partners Ltd (1963), πξνζπαζεί λα
ζπγθξίλεη κηα εξκελεία ζεκειησκέλε ζην πλεχκα ηνπ λφκνπ, ζε αληίζεζε κε κηα ζηελή
εξκελεία ηεο λνκνινγίαο. Καηαιήγεη έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε
εζηθή θαη ε λνκηθή επζχλε δηαρσξίδνληαη ελψ ζηε δεχηεξε ηαπηίδνληαη.
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Οη Welford et al. (2007), δηεμήγαγαλ κία έξεπλα, κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπο ππήξμε ην πψο
αληηιακβάλνληαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη επελδπηέο, νη πεξηβαιινληηθνί θαη
θνηλσληθνί Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, νη παλεπηζηεκηαθνί, νη αληηπξφζσπνη ησλ Μ.Μ.Δ.
θαη ηεο θπβέξλεζεο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Απφ έλα δείγκα
491 απαληήζεσλ, ελψ νη θαηαηάμεηο ηεο θάζε νκάδαο δηέθεξαλ, μερψξηζαλ νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαζηάζεηο ηεο. Χο ζπνπδαηφηεξεο πξνέθπςαλ ην πεξηβάιινλ, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα, ε
δηαθπβέξλεζε, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ε δηαθζνξά. Δληχπσζε πξνθαιεί ην
γεγνλφο φηη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο θξίλεηαη ε θηιαλζξσπία. Ο πίλαθαο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ δηαζηάζεσλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα.
Οη Porter θαη Kramer (2007), νξκψκελνη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα, νδεγνχληαη ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δελ
ιακβάλνληαη κεηά απφ έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά πξνο απνθπγή
αληηδξάζεσλ δηαθνξψλ αθηηβηζηηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ
πξνθχπηεη απφ ηε ηζρπξή απφθιηζε σο πξνο ηηο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε
νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα. Γελ ππάξρεη, ινηπφλ, έλα θνηλφο ηφπνο
κεηαμχ ησλ ΜΚΟ θαη ηεο θνηλσλίαο, κε επαθφινπζν θαη απηέο νη πξσηνβνπιίεο πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα κελ έρνπλ ζηελ νπζία ηνπο αλακελφκελνπο ζηφρνπο. Γηα
ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηηθή ελζσκάησζε ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα
παξαρζνχλ γφληκα απνηειέζκαηα.
Οη Chen et al. (2011) δηελήξγεζαλ κία κειέηε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ Bayesian ζε αλαινγία µε ηελ έθηαζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ ειεγθηψλ
ινγηζηψλ. Η ζεσξία ηεο αμηνπηζηίαο απνηέιεζε ηε βάζε αμηνιφγεζε κηαο ζεηξάο δνθηκψλ
ειέγρνπ απφ ηηο νπνίεο πξφεθπςαλ ζηε ζπλέρεηα νη ζηξαηεγηθέο Bayesian. Η δηελέξγεηα
δηαθνξεηηθψλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο θαζψο θαη ηα αλαινγηθά πνζά ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλαθξηβεηψλ ζε έλα δείγκα ειεγθηψλ νδήγεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο
ειέγρνπ. Η φιε δηαδηθαζία πήξε ηε κνξθή κηαο κειέηεο πξνζνκνίσζεο απφ ηελ νπνία
πξνέθπςαλ πνιιά θαη πνηθίια επξήκαηα. εκαληηθφηεξν απφ απηά απνηέιεζε ε δηαπίζησζε
φηη νη λεφηεξεο ηζρπξέο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο ειέγρνπ, είλαη πην επαίζζεηεο ζε µε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα απφ ηηο ππάξρνπζεο
ζηξαηεγηθέο ηεο ειεγθηηθήο πξαθηηθήο.
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Οη Ziegenfuss θαη Anusorn (1994) θάλνπλ κηα πιήξε αλαθνξά ζηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο. πλαληάκε ζην άξζξν ηνπο κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
επεξεάδνληαη νη αμίεο θαη ε εζηθή ησλ ειεγθηψλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο
έξγνπ. πγθξίλνληαη, επίζεο, νη πξνζσπηθέο εζηθέο αληηιήςεηο κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ
εζηθψλ αμηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο δίλεηαη κέζσ κειέηεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 1.000 κέιε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, πνπ
βξίζθεηαη ζηηο Ννηηναλαηνιηθέο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
πξνθαιεί απηφ ην απνηέιεζκα, θαζψο ελψ δείρλεη φηη νη επαγγεικαηηθέο αμίεο ησλ ειεγθηψλ
επεξεάδνληαη ζεηηθά ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, παξ’ φια απηά δελ
πξνθχπηεη νπδεκία ζρέζε κεηαμχ ησλ αμηψλ απηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα
ηα εζηθά πξνβιήκαηα.
Οη Lin θαη Fraser (2008) δηεμήγαγαλ κία έξεπλα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Κίλα
ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 93 ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Μέζσ ηεο έξεπλαο απηήο ήζειαλ λα
ζπγθεληξψζνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ε
παξνρή πξφζζεησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε παιαηφηεηα ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ε
ηθαλφηεηα αληίδξαζήο ηνπο θάησ απφ ζπλζήθεο ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. Οη δηαθνξέο
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα απνδφζεθαλ ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
δηαθφξσλ ρσξψλ ησλ ειεγθηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη νη Βξεηαλνί ειεγθηέο
δελ είλαη ηφζν πηζαλφ λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο πειαηψλ ηνπο ιφγσ ησλ παξαπάλσ
κεηαβιεηψλ. Κάηη ηέηνην δελ ίζρπε γηα ηνπο Κηλέδνπο ειεγθηέο ινγηζηέο, νη νπνίνη
ζεσξνχζαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ.
Γηαθνξά παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο νη ππεξεζίεο
θαη ν αληαγσληζκφο θξηζήθαλ απφ ηνπο Κηλέδνπο σο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε αληίζεζε κε ηα
ινγηζηηθά πξφηππα θαη ην βαζκφ ησλ ειεγθηψλ, ηα νπνία πεξλνχλ ζρεδφλ απαξαηήξεηα.
Αθξηβψο ην αληίζηξνθν έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Βξεηαλψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.
Ο Rushton (2002), ζην άξζξν ηνπ πεξί Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο, πξνηείλεη ηε
βησζηκφηεηα σο θξηηήξην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή . Σν επηρείξεκα ηνπ έγθεηηαη φηη ζηνλ
ζεκεξηλφ θφζκν ε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν κηα επηρείξεζε
κπνξεί λα αληέμεη ζε βάζνο ρξφλσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε
ζπλδξνκή δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γεληθφηεξα. Πξνυπφζεζε ζχλδεζεο ηεο
δενληνινγίαο κε ηε βησζηκφηεηα απνηειεί ε ιήςε απνθάζεσλ δενληνινγίαο ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν . Πξάγκαηη, ε βησζηκφηεηα ζα έπξεπε λα ηνπνζεηείηαη ζε θιίκαθα κίαο παγθφζκηαο
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εζηθήο . Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνδίδεη. Πάλσ ζε
απηή ηελ ηνπνζέηεζε παξαηίζεηαη θαη ην εμήο παξάδεηγκα: ν δείθηεο Dow Jones
βησζηκφηεηαο μεπέξαζε ην δείθηε Dow Jones θαηά 36% θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Απηφ
δείρλεη φηη ε ιήςε εζηθψλ απνθάζεσλ πεγαίλεη ρέξη-ρέξη κε ηελ επηηπρεκέλε επηρείξεζε.
Πεξί δενληνινγίαο θάλεη ιφγν θαη ν Duska (2005). ην επηζηεκνληθφ ηνπ άξζξν
αλαθέξεη ηα κεγαιχηεξα ζθάλδαια ηνπ 21νπ αηψλα θαη ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο νη
ειεγθηηθέο εηαηξείεο έπαημαλ ξφιν ζε απηά. Οξκψκελνο απφ ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηεο
Global Crossing, παξνπζηάδεη ηηο κεγάιεο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Απηέο δελ είλαη
άιιεο απφ ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή γηα ηε δεκφζηα
ρξήζε

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ελλνείηαη φηη ζα πξέπεη λα

αληηπξνζσπεχνπλ µηα δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο, θαη απφ ηελ
επζχλε ηεο δηαθχιαμεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηελ αλαθνξά ησλ παξάηππσλ
πξαθηηθψλ

πνπ

δηαζηξεβιψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ θαηαζηάζεσλ. Η έλλνηα ηνπ

«επαγγεικαηηθνχ ζθεπηηθηζκνχ» πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηνλ ζπγγξαθέα θαζψο είλαη κία
ζηάζε πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθέςε, πξνβιεκαηηζκφ θαη µηα θξηηηθή
αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειέγρνπ. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηαπάηεζεο φισλ
ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Arthur Andersen.
Ο Moore (2007) ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ζε κηα
ζεσξία εζηθήο. Η ζπλέπεηα νξίδεηαη σο απνπζία αληηθάζεσλ ελψ ε νινθιήξσζε σο
πξνζρεδηαζκφο ζπλζεθψλ πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη αξθεηέο ψζηε λα ραξαθηεξίζνπλ
κία πξάμε. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο πξάμεο απηήο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε. Δίηε «θαιή»
είηε «θαθή» είηε «νηηδήπνηε άιιν».

Σειηθά θαηαιήγεη ζην, φρη ηφζν ειπηδνθφξν

ζπκπέξαζκα, φηη ηφζν νη θιαζζηθέο (δενληνινγία, ηεινινγία, αξεηή), φζν θαη νη πην
ζχγρξνλεο ζεσξίεο εζηθήο είλαη σο έλα βαζκφ αζπλεπείο ή αλνινθιήξσηεο.
Οη Salehi θαη Mahadevaswamy (2008) δηεξεπλνχλ ην θαηά πφζν νη εμσηεξηθνί
ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ
ειεγθηή σο πξνο ην έξγν πνπ απηφο παξνπζηάδεη. Δπίζεο, πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο
νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη επελδπηέο σο πξνο ηελ
ππεπζπλφηεηα ησλ ειεγθηψλ κεηαμχ δχν ρσξψλ. Σέινο, αζρνινχληαη κε ην κέγεζνο ηεο
επζχλεο ησλ ειεγθηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί απηφ λα πξνζδηνξηζηεί.
Οη ειεγθηέο πνπ δελ θηλνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο
δέρνληαη θπξψζεηο. Η κεγαιχηεξε φκσο ηηκσξία ηνπο δελ είλαη άιιε απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο
θήκεο ηνπο θαη ηελ πιήξε απνζχλζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπο. Απηφ
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αθξηβψο δηεξεχλεζαλ νη Wilkins et al. (2006), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη φηαλ απνθαιχπηεηαη
κία εηαηξηθή απάηε ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ βηψλεη ηελ παξαίηεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ
ζηειέρνπο κέζα ζε κφιηο 24 κήλεο απφ ηελ απνθάιπςή ηεο. Σα ζηειέρε απηά κάιηζηα έρνπλ
ηηο κηζέο κφλν πηζαλφηεηεο επαλαπξφζιεςεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε
θάπνην ζθάλδαιν.
Ο Παπάο (1999) νξίδεη ηηο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο θαη παξαζέηεη κηα πιήξε αλαθνξά
ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ν θάζε ειεγθηήο. Οη ππνρξεψζεηο
θαζψο θαη νη επζχλεο κε ηηο νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλνο ν εθάζηνηε ειεγθηήο δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ κηα ηέηνηα αλάιπζε. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηα είδε ζηα νπνία δηαθξίλεηαη, αλαιχνληαο θαζέλα απφ απηά. Σέινο
αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έλα απφ ηα πην γλσζηά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ ηφηε ειεγθηηθή θνηλφηεηα
είλαη απηφ ηεο γλσζηήο εηαηξίαο Enron θαη ηεο κεγάιεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Arthur
Andersen. Ο Thomas (2002) αζρνιήζεθε κε ηελ πεξίπησζε απηή κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ηνπο
πξσηαξρηθνχο ιφγνπο ηεο θαηάξξεπζεο αιιά θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ηφζν ζηνλ
έιεγρν φζν θαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο Enron. Με απηά αζρνιήζεθαλ νη πέληε
κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ησλ Η.Π.Α (Big Five), ην Ακεξηθάληθν Ιλζηηηνχην AICPA
θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Με ην ζθάλδαιν ηεο Enron αζρνιήζεθε θαη ν Evans (2011). ην επηζηεκνληθφ ηνπ
έξγν πξαγκαηνπνηεί κηα αλάιπζε απφ ηε ζθνπηά ηεο Ηζηθήο θαη ηεο Γενληνινγίαο ζέηνληαο
δηάθνξα εξσηήκαηα φπσο ην πψο ζα κπνξεί λα αηζζάλνληαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο Enron
γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πειαηψλ ηνπο ή ην πνηνο ζα κπνξνχζε λα έρεη
ηέηνηα δχλακε ψζηε λα αιιάμεη ηα απνηειέζκαηα θ.α. Δκθαλήο είλαη, ζε φιν ην θείκελν, ν
πξνβιεκαηηζκφο ηνπ σο πξνο ηελ εμαπάηεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε θχζε, ε νπνία
ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πήξε ηε κνξθή ηεο µε απηφ ην ζθάλδαιν. Σέινο πξνζπαζεί λα βξεη
ηξφπνπο ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ζην κέιινλ ή έζησ λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ.
Σα παξαπάλσ άξζξα απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξκφ πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε ε
αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εηδηθφηεξα. Μέζσ απηψλ
δίλνληαη ζην επφκελν θεθάιαην νη έλλνηεο ηεο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο θαζψο θαη ηεο
Διεγθηηθήο. Δπίζεο, νη δηθαζηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ηα εηαηξηθά ζθάλδαια απνηέιεζαλ
ζεκαληηθή βνήζεηα σο πξνο ηελ δηαπίζησζε ηνπ εζηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ειεγθηψλ
θαζψο θαη ησλ ιφγσλ πνπ κπνξεί απηφο λα αλαηξαπεί.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

3.1 Η Δλεγκηική Χρ Έννοια
Ο Καδαληδήο ζην επηζηεκνληθφ ηνπ ζχγγξακκα «Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο - Μηα
ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε Δλλνηψλ, Αξρψλ θαη Πξνηχπσλ» νξίδεη ηελ Διεγθηηθή σο «...ηνλ
επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία
αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, µε ζθνπφ λα
εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη
πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα». (Καδαληδήο, 2006)
Η Διεγθηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πην βαζηθέο επηζηήκεο ζρεηηθέο κε ηε
δηνίθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, επηζηήκεο φπσο ε Οηθνλνκηθή, Η ηαηηζηηθή, ε Ννκηθή,
ε Πιεξνθνξηθή θ.α. Όπσο θαη νη πξναλαθεξζείζεο έηζη θαη απηή σο επηζηεκνληθφο θιάδνο
παξάγεη λέα γλψζε κέζα απφ ηε δηεμαγσγή έγθπξεο θαη έγθαηξεο έξεπλαο, πνπ κε ηε ζεηξά
ηεο νδεγεί ζε θαηλνχξγηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ
ειεγθηηθή εξγαζία.
Η Διεγθηηθή φκσο απνηειεί θαη ηερληθή. Αμηνπνηεί ηελ παξαπάλσ λέα γλψζε έηζη
ψζηε λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα,
ζηνπο αζθνχληεο ηελ ηερληθή απηή, λα νδεγνχληαη ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. θνπφο
ηεο ηερληθήο είλαη ε εχξεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (π.ρ.
εμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη ζην κέζν (π.ρ. ειεγθηηθή
δηαδηθαζία). (Παπάο, 2005)
Κιείλνληαο κε ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί ε
νξηνζέηεζε ηνπ απφ ηνλ Mattingly (1963), ν νπνίνο ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο
ζπκβνχινπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο ρψξαο καο, ν νπνίνο νξίδεη ηνλ
έιεγρν σο ηελ «εμέηαζε ησλ βηβιίσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ αιήζεηα, αθξίβεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ελ απηνίο
εγγξάθσλ, ε δήηεζηο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, σο θαη ε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθψλ
επαιεζεχζεσλ, παζψλ ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ δηεμαγφκελσλ εηο ηνηαχηελ έθηαζηλ ψζηε λα
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πεηζζεί ν ειεγθηήο πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη αιήζεηαο ησλ σο άλσ βηβιίσλ θαη ησλ βάζεη
ηνχησλ ζπληαρζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ».
Δλψ, θπζηθά, ε παξαπάλσ ηνπνζέηεζε δίλεη αθφκα θαη ζήκεξα κε πιήξε
πεξηεθηηθφηεηα ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζα ήηαλ άδηθν λα κελ αλαθεξζεί θαη κηα ελλνηνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο θαζψο απνηειεί θιάδν δπλακηθά εμειηζζφκελν.
χκθσλα , ινηπφλ, κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ε ειεγθηηθή απνηειεί «…έλα ζχλνιν θαλφλσλ,
αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, µε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε Λνγηζηηθφ-δηαρεηξηζηηθφο
έιεγρνο µε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλσλ ζπγθεξαζκάησλ ζρεηηθά µε θάπνηα
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε».(Σζαθιάγθαλνο,2005)
Όπσο, ινηπφλ, δηαθαίλεηαη, απφ ηα παξαπάλσ, βαζηθφ κέιεκα ηεο επηζηήκεο ηνπ
ειέγρνπ είλαη λα δειψζεη ηελ πξαγκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ. Απηφ είλαη άιισζηε πνπ θαζηζηά ηελ Διεγθηηθή θαη σο έλαλ απφ ηνπο
δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Απνηειεί έλαλ ζεζκφ, θαζψο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ είλαη απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ γλψκε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο.
Μηα γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία θαζψο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ππφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ.

3.2 Ιζηοπική Αναδπομή ηος Δλέγσος
Η Διεγθηηθή, φπσο φιεο νη επηζηήκεο, δελ δεκηνπξγήζεθε απφ ην κεδέλ αιιά κέζσ ζπλερψλ
εμειίμεσλ αλά ηνπο αηψλεο. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα αξραία αθφκα ρξφληα, φπνπ θαη γελλήζεθε
ιφγσ ησλ ηφηε αλαγθψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ζπζηεκαηηθψλ εμειίμεσλ νδεγήζεθε ζηε
ζεκεξηλή νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο.

3.2.1 Απσαία Υπόνια
Αλαηξέρνληαο ζηα ηζηνξηθά θείκελα αλά ηνπο αηψλεο εχθνια νδεγείηαη θαλείο ζηε
δηαπίζησζε φηη ε αλάγθε ηνπ ειέγρνπ ππήξμε εκθαλήο απφ ηα αξραία αθφκα ρξφληα. Πνιιά
ηζηνξηθά θείκελα αλαθέξνπλ θάπνηεο ππνηππψδεηο κνξθέο ειέγρνπ ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο
πνπ ππήξρε, απφ ηφηε αθφκα, γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ. Η
πξαθηηθή, ινηπφλ, απηή ηνπ ειέγρνπ ζπλαληάηαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο φπσο ε Βαβπιψλα, ε
Κίλα, ε Αίγππηνο, ε Μεζνπνηακία, ε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ε Αξραία Διιάδα θ.α.
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Καζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ν έιεγρνο θαη ε ηζηνξία ηνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ χπαξμε ηεο ινγηζηηθήο. Οη πνιηηηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είραλ αλαπηχμεη απφ
πνιχ λσξίο νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη γχξσ ζην 3.000 π. Υ. αθφκα, νη
Νηλεπίηεο ηεο Βαβπιψλαο ρξεζηκνπνηνχζαλ εκπνξηθνχο λφκνπο θαη εθζέζεηο. ηελ αξραία
Αίγππην είρε αλαπηπρζεί ην επάγγεικα ηνπ ιεγφκελνπ «επηζηάηε» δηφηη ππήξρε ε αλάγθε ηνπ
ειέγρνπ ησλ ζπγθνκηδψλ θαζψο ήηαλ ε θπξηφηεξε πεγή θνξνινγίαο.
Αλάγθε ειέγρνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ αξραία Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ αξραία
Αζήλα. Πξηλ απφ ην 300 π. Υ. είραλ δεκηνπξγεζεί ζεζκνί, φπσο απηνί ησλ «ινγηζηψλ» θαη
ησλ «εχζπλσλ», γηα ηελ επίβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο ζηελ ππφινηπε
Διιάδα

ζπλαληάκε

ηνπο

ζεζκνχο

ησλ

«εμεηαζηψλ»,

ησλ

«ζπλεγφξσλ»,

ησλ

«δνθηκαζηεξίσλ», ησλ «αξρηζθφπσλ», ησλ «θαηφπησλ» θαη ησλ «απνιφγσλ».
Μνξθέο ειέγρνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ θπζηθά θαη ζε κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο απηνθξαηνξίεο φπσο απηή ηεο Ρψκεο, φπνπ ζε ππαιιήινπο ηεο απηνθξαηνξίαο,
φπσο ζηνπο «χπαηνπο» είρε αλαηεζεί ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Σνπο «χπαηνπο»
αθνινχζεζαλ δηαδνρηθά νη «θήλζνξεο » ή αιιηψο «ηηκεηέο» κε ηειεπηαίνπο ηνπο «ηακίεο». ε
κηα ηφζν κεγάιε απηνθξαηνξία ήηαλ απαξαίηεηε φρη κφλν ε ζπιινγή ησλ θφξσλ αιιά θαη ε
επίβιεςε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε αγγιηθή ιέμε
«auditing», ε ιέμε «ειεγθηηθή» δειαδή ζηα ειιεληθά, πξνέξρεηαη

ην ιαηηληθφ ξήκα

«audier». Σν ξήκα απηφ ζεκαίλεη «αθνχσ» θαη έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζε εθείλε αθξηβψο ηελ
πεξίνδν φπνπ φινη νη παξαπάλσ ππάιιεινη «άθνπγαλ» ηνπο θνξνινγνχκελνπο, θαζψο ε ηφηε
ππνβνιή ηεο δήισζεο εηζνδήκαηνο γηλφηαλ πξνθνξηθά. (Salehi θαη Mahadevaswamy, 2008)

3.2.2 Μεζαίυναρ
Όια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ρξεζίκεπαλ θαζαξά θαη κφλν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ε έλλνηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ
θεξδψλ ήηαλ θάηη ην άγλσζην γηα ηνπο ηφηε ιανχο. Η έλλνηα απηή εηζήρζε ζην ηέινο ηνπ
Μεζαίσλα φπνπ είρακε ηελ εθηφμεπζε ηνπ εκπνξίνπ ζηηο κεγάιεο Ιηαιηθέο πξσηεχνπζεο.
Η Βελεηία, ε Φισξεληία θαη ε Πίδα είραλ ηελ πξσηνθαζεδξία θαζψο είραλ αιιάμεη
ηελ ηφηε γλσζηή έλλνηα ηνπ εκπνξίνπ, κε ηνπο εκπφξνπο ηαμηδηψηεο, πξνζζέηνληαο ηνπο
εκπνξηθνχο νίθνπο. Οη νίθνη απηνί αλαπηχρζεθαλ πνιχ γξήγνξα δεκηνπξγψληαο απηφκαηα
θαη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο
θαηαγξαθήο κίαο κφλν πηπρήο ηεο ζπλαιιαγήο (κνλνγξαθηθφ ζχζηεκα).
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Ο πξψηνο πνπ πεξηέγξαςε ην ζχζηεκα ηεο δηπινγξαθίαο, δηφηη ήηαλ πιένλ δσηηθήο
ζεκαζίαο ε παχζε ηεο αδηάιεηπηεο ππεμαίξεζεο ησλ κεηξεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο, ήηαλ ν
Ιηαιφο κνλαρφο Luca Pacioli. Σε ζθέςε ηνπ αλέπηπμε ζην βηβιίν Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita (20 Ννεκβξίνπ 1494).
Μπνξεί ε πξαγκαηεία ηνπ Ιηαινχ κνλαρνχ λα εηζήρζε ην 1494 φκσο ε έλλνηα ηνπ
«ειεγθηή» ππήξρε απφ πνιχ παιαηφηεξα. Η πξψηε εκθάληζε ηεο αλάγεηαη ζην 1285 επί
Δδνπάξδνπ ηνπ Α΄. Δθείλε ηελ πεξίνδν αλαπηχρζεθε κηα πην αλεπίζεκε έλλνηα ηνπ φξνπ, ε
νπνία θαζηεξψζεθε ιίγν αξγφηεξα, ην 1298 ζην Λνλδίλν, φπνπ ν Γήκαξρνο θαη νη Γεκνηηθνί
Άξρνληεο νλνκάδνληαλ επίζεκα «auditors».
Η πξψηε, φκσο, Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ ηξεηο αηψλεο κεηά
θαη πάιη ζηελ Ιηαιία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Βελεηία. Σν 1581, ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε ην
«Coliegio dei Raxonati» έλαο απζηεξφο θξαηηθφο ζεζκφο πνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή κε
απνηέιεζκα ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία παξφκνησλ ζεζκψλ ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο, φπνπ ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα (επί
Colbert) ππήξρε ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ Παξηζηνχ ζην νπνίν έλαο ειεγθηήο αλαιάκβαλε
ην θαζήθνλ ηεο επαιήζεπζεο φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ππνινγηζκψλ. Ο Bertrand–
Francois Bareme (1640 – 1703), ν νπνίνο αζρνιήζεθε ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν θαη κε ηε
δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή κέζνδν, ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα επηθνξηηζκέλνο κε απηφ ην θαζήθνλ.
(Καδαληδήο, 2006)

3.2.3 Βιομησανική Δπανάζηαζη
Αλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ έλαο απφ θπξηφηεξνπο
ιφγνπο ηεο γέλλεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, κε ηελ έλαξμε βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο
ζηε Μεγάιε Βξεηαλία είρακε ηελ πιήξε εθηφμεπζή ηνπ. Σν 1780, ινηπφλ, ε εκθάληζε ησλ
κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ δεκηνχξγεζε πνιχπινθεο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο
θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα εχξεζε εμσηεξηθψλ θεθαιαίσλ. Όια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο
ηφζν ησλ εζληθψλ φζν θαη ησλ δηεζλψλ εηαηξεηψλ.
Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εηαηξηθνχ λφκνπ ηνπ 1862 θαζψο
θξίζεθε επηηαθηηθή ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηείραλ νη
ινγαξηαζκνί. Με ην λφκν απηφ νξίδνληαλ νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο
ψζηε απηφ λα θαηαζηαζεί θνηλσληθά ζεβαζηφ. Η πιήξεο νξγάλσζε ηνπ επήιζε ζην δεχηεξν
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κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζην Δδηκβνχξγν ( Walker, 1995) θαη πηνζεηήζεθε αξρηθά θη απφ άιιεο
απνηθίεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ θφζκν.
Σν ειεγθηηθφ επάγγεικα ζχληνκα ζεσξήζεθε απαξαίηεην ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
θαη θαζηεξψζεθε απφ ηε λνκνζεζία σο ππνρξεσηηθή ε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ ησλ
εηαηξεηψλ. Απηέο νη εμειίμεηο ήηαλ πνπ νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ
θαζψο θαη ζηε δήηεζε εηδηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηνλ έιεγρν. Η
θαζηέξσζε ηνπ ειέγρνπ σο επάγγεικα ήηαλ πιένλ ζέκα ρξφλνπ. (Salehi θαη
Mahadevaswamy, 2008)

3.2.4 ύγσπονη Δποσή
ηε ζχγρξνλε επνρή ζεζπίζηεθαλ ζηελ επηζηήκε ηεο Διεγθηηθήο νξηζκέλνη θαλφλεο
δενληνινγίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ην έξγν ηνπ θάζε ειεγθηή. Ο ειεγθηήο είλαη
απαξαίηεην λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο απηνχο ζπζηεκαηηθά θαη κε επζπλεηδεζία. Δπίζεο,
θαηαζηάζεθε απαξαίηεηε ε θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ κέξνπο ηνπ ειεγθηή γηα ηε
ζσζηή δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Οη Η.Π.Α., ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ππήξμαλ
πξσηνπφξνη σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο πξαθηηθήο ηνπ ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ
θαη νη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.
ηελ Διιάδα ε αξρηθή κέξηκλα γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο Διεγθηψλ
ιήθζεθε αξρηθά µε ην λφκν 5076/1931. Η πινπνίεζε ηνπο φκσο έγηλε πεξίπνπ 20ρξφληα
αξγφηεξα. Σν 1955, ινηπφλ, µε ην λφκν 3329/1955 ηδξχζεθε ην «ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ»
(.Ο.Λ.), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαδηνξγαλψζεθε ξηδηθά, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, κε ην λφκν 1969/1991 δεκηνπξγήζεθε ην ψκα
Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.) ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) θαη Οξθσηνί Διεγθηέο ζε Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο.. Η ηειεπηαία,
πνπ απνηειεί θαη ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία, απνδφζεθε νξηζηηθά κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ λφκν 2733/1999 .
ήκεξα ζεζκφο ηεο ε Διεγθηηθήο έρεη επεθηαζεί ζε φιν ηνπο ηνκείο ηεο ζεκεξηλήο
θνηλσλίαο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε θάζεηε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ ζε µηα
νηθνλνκία απφ ηδησηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Βαζηθή επζχλε ηνπ ειεγθηή δελ απνηειεί
πιένλ ε αλαθάιπςε ηεο απάηεο αιιά ε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. (Σζαθιάγθαλνο,2005)
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3.3 Σο Ανηικείμενο ηος Δλέγσος
Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) δελ είλαη θάηη ην πξναηξεηηθφ αιιά
θαζίζηαηαη αλαγθαία κε ην λφκν 2190/1920 «Πεξί Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ». Με ην λφκν απηφ
νξίδεηαη έλα απφ ηα δχν βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ ελλνηνινγηθνχ ππξήλα ηεο Διεγθηηθήο πνπ
είλαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ. Σν άιιν ζεκείν είλαη ην ππνθείκελν ηνπ έιεγρνπ θαη κέρξη
ην 1980 ν ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ πξνζεγγηδφηαλ κε ηα δχν απηά ζεκεία.
Μέζσ ηνπ λφκνπ 2190/1920 γίλνληαη ζαθείο νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίνη
είλαη νη εμήο:
 Ο εληνπηζκφο θαη θπζηθά ε πξφιεςε αθνχζησλ ή εθνχζησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ,
 Η δηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή εζειεκέλσλ ή κε ζθαικάησλ θαη
απαηψλ,
 Η έγθξηζε θαη ε αλάιπζε κεηά απφ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
 Η αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη παξάζεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ
θνζηνινγίσλ, ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο εζσηεξηθήο
αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο θ.α. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ επηκέξνπο ζεκεία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθά γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο
πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ επηρείξεζε,
 Η πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ
θάζε είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ,
 Ο θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα ηεο επηρεηξεζηαθήο εηθφλαο
θαζψο θαη ε ππνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο θαη
ηέινο
 Η ηζνζηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ φπνηνπ είδνπο απαηηήζεσλ
ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ πξνβιέςεσλ λα
θαηαζηαζεί δπλαηφο. (Σζαθιάγθαλνο,2005).

3.4 Σο Τποκείμενο Σος Δλέγσος
Η έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ειέγρνπ έρεη λα θάλεη κε ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ
έιεγρν, ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηνλ ειεγθηή. Η φιε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ βαζίδεηαη
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θαηά βάζε ζην πξφζσπν πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. Ο ειεγθηήο είλαη απηφο πνπ ηε ζρεδηάδεη
βήκα βήκα ψζηε λα έρεη ηειηθά ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Ο ειεγθηήο κπνξεί λα είλαη
είηε εζσηεξηθφο είηε εμσηεξηθφο.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππάιιεινο ηεο ππφ έιεγρν επηρείξεζεο θη έρεη σο ζηφρν
ηνπ ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Αλήθεη ζηα ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο θαη είλαη ππάιιεινο ηεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηελ νκαιή
δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ην ηκήκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, φπνπ αλήθεη εζσηεξηθφο
ειεγθηήο, ππάγεηαη νξγαλσηηθά ζηε δηνίθεζε ή ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.
Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο, αληίζεηα, είλαη αλεμάξηεηνο ειεγθηήο θαη ζπρλά αλαθέξεηαη
σο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο. ε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή, ειέγρεη κελ ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κίαο επηρείξεζεο δελ αλήθεη, φκσο, ζε απηήλ. Η αλάγθε ρξήζεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ κπνξεί λα είλαη είηε ππνρξεσηηθή είηε εθνχζηα. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη
ίδηνη νη λφκνη κηαο ρψξαο ππνρξεψλνπλ κία επηρείξεζε ζε εμσηεξηθφ έιεγρν, φπσο, επίζεο,
ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ε ίδηα ε επηρείξεζε, κέζσ ησλ κεηφρσλ ηεο, λα δεηήζεη λα
ππνβιεζεί ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία. Η δεχηεξε πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα δηφηη ν εμσηεξηθφο
ειεγθηήο, ζε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ, έρεη έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα. Ο νξθσηφο
ειεγθηήο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε κε θαλέλα ηξφπν θαη έηζη αζθεί ην επάγγεικά
ηνπ αλεπεξέαζηνο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη πηέζεηο. Γελ έρεη θαλελφο είδνπο δεζκνχο
κε ηε δηνίθεζε κε απνηέιεζκα ηα πνξίζκαηά ηνπ λα έρνπλ κεγαιχηεξν θχξνο θαη αμηνπηζηία.
(Παπαδάηνπ, 2001)

3.5 Οι Γιακπίζειρ Σος Δλέγσος
Ο έιεγρνο κπνξεί λα θαηαηαρηεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Μία θαηεγνξία απνηειεί ν ζθνπφο
ηνπ ειέγρνπ. Αλάινγα µε ην ζθνπφ, δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ. Ο
πξνιεπηηθφο έιεγρνο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο κε
ζηφρν ηελ πξφιεςε πηζαλψλ ιαζψλ. Με ην πέξαο ηνπ πξνιεπηηθνχ δηεμάγεηαη ν
θαηαζηαιηηθφο ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νπνηαδήπνηε ιάζε ή παξαιείςεηο πνπ δηέθπγαλ ηνπ
πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ.
Μία άιιε θαηεγνξία δηάθξηζεο είλαη ε έθηαζε. χκθσλα κε απηήλ νη έιεγρνη
δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο. Οη γεληθνί επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν

κηαο

δεδνκέλεο

ρξνληθήο

πεξηφδνπ

(π.ρ.

εηήζηνο έιεγρνο
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Ιζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεο). Οη εηδηθνί, αληίζεηα, εζηηάδνπλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, γηα παξάδεηγκα ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ.
Αλάινγα µε ηελ δηάξθεηά ηνπ ν έιεγρνο ρσξίδεηαη ζε κφληκν ή δηαξθή, ηαθηηθφ ή
πεξηνδηθφ θαη έθηαθην ή πεξηζηαζηαθφ. Η πξψηε θαηεγνξία ειέγρνπ ιακβάλεη ρψξα θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ο ηαθηηθφο κπνξεί λα δηεμαρζεί θαηά ηαθηέο
ρξνληθέο πεξηφδνπο (εηήζηνη, ηξηκεληαίνη, θ.η.ι.), ελψ ν έθηαθηνο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
ιφγσ έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, φπσο ππφλνηα γηα θαηάρξεζε.
Ιδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ε δηάθξηζε σο πξνο ηελ επξχηεξε δηνίθεζε ηεο
θνηλσλίαο. Απηή γίλεηαη αλάινγα µε ηελ εμάξηεζε ηνπ πξνζψπνπ, νηθνλνκηθή ή άιιε,
απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαζψο θαη κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ζηνλ νπνίν
απνβιέπεη ην έξγν ηνπ. ηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε ηνπο εζσηεξηθνχο, εμσηεξηθνχο θαη
θξαηηθνχο ειέγρνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο επαγγεικαηίαο,
έλαο νξθσηφο ειεγθηήο θαη αζθεί έιεγρν ζηελ εηαηξεία θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ηνπο
κεηφρνπο ηεο ή ιφγσ λνκνζεηηθήο επηβνιήο. ηε δεχηεξε, ν ειεγθηήο βξίζθεηαη ζε
ππαιιειηθή ζρέζε µε ηελ ππφ έιεγρν επηρείξεζε θαη είλαη ζηελ νπζία ππάιιεινο ηεο. ηελ
Σξίηε πεξίπησζε, απηή ησλ θξαηηθψλ ειέγρσλ, ππάγνληαη νη έιεγρνη πνπ αζθνχλ θαη
δηελεξγνχλ δηάθνξνη θξαηηθνί θνξείο. Οη ζεκαληηθφηεξνη έιεγρνη απηνχ ηνπ είδνπο είλαη:


ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα

µε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηνπο. ε πεξίπησζε µε ππνβνιήο ηνπο, ζηφρνο είλαη ν
ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη θαη απηφο, κε
ηε ζεηξά ηνπ, ζε θαηεγνξίεο. Τπάξρεη ν πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο, ν
πξνζσξηλφο θαη ν ηαθηηθφο.


Γεχηεξε θαηεγνξία ηαθηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ν έιεγρνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά ζέκαηα θαη



Σέινο ν έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ελίζρπζε απφ ηνπο πφξνπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Καδαληδήο, 2006)
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3.6 Οπιζμόρ Σηρ Ηθικήρ
Η Ηζηθή είλαη έλαο φξνο πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο πνιινχο επηζηήκνλεο. Ο
θαζέλαο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζπάζεζε λα ηελ νξίζεη έηζη ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε
έλλνηα θαη ν ζθνπφο ηεο. Μάιηζηα απφ ηα αξραία αθφκα ρξφληα, ν σθξάηεο ππνζηήξημε φηη
ε ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο εζηθήο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ιέμε «θαιφ» θαη «θαζήθνλ». Η
πξψηε θαη θχξηα ιεηηνπξγία ηεο εζηθήο, ινηπφλ, είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο εζηθνχο φξνπο θαη
µφλν ε γλψζε ησλ νξηζκψλ ηεο αξεηήο θαζηζηά ηνλ άλζξσπν πξαγκαηηθά ελάξεην. πλεπψο,
ε εζηθή πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα θαινζχλε (πνπ έγθεηηαη ζε µηα ζενινγηθή ζθνπηά ηνπ
ππέξηαηνπ θαινχ) θαη ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο (πνπ έγθεηηαη ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε
ησλ επζπλψλ κέζα ζηελ θνηλσλία).
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο Ηζηθήο κε ηελ έλλνηα ηνπ «θαινχ» δίλεηαη θαη απφ ηνπο George
θαη John Steiner. Οξίδνπλ, έηζη, ηελ εζηθή σο ηελ «κειέηε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ηνπ
ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο, ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ». Βεβαίσο, νη παξαπάλσ έλλνηεο είλαη
ακθηιεγφκελεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ µε αθξίβεηα. Δπηπξφζζεηα, ε Ηζηθή
απνηειεί µηα εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ ζηελ επηινγή απφθαζεο αλάκεζα ζην ζσζηφ θαη
ην ιάζνο (Rushton, 2002).
Δπίζεο, ζχλδεζε ηεο Ηζηθήο κε ην «θαιφ» θάλεη θαη ν Gillon (1986). χκθσλα µε
ηνπο Νφκνπο ηεο Ηζηθήο, ν άλζξσπνο νθείιεη λα ελεξγεί µε γλψκνλα ην θαιφ φισλ, λα
πξνζηαηεχεη ηε δσή θαη λα µελ ηελ θαηαζηξέθεη, λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ
πεξηνπζία ησλ άιισλ, λα πξνζηαηεχεη θαη λα βνεζά ηνπο αδπλάηνπο θαη ηέινο λα είλαη
ρξήζηκνο ζηηο ζρέζεηο µε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, λα µελ είλαη εθδηθεηηθφο θαη λα
ζπζηάδεηαη γηα απηνχο.
Φπζηθά έρνπλ δνζεί θη άιινη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο. Δίλαη ε κειέηε ησλ
εζψλ (αμηψλ, αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ) κηαο θνηλσλίαο θαη θαηά επέθηαζε ην ζχζηεκα
ησλ θαλφλσλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ξπζκίδεη ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζηάζεηο κηαο
θνηλσλίαο ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Δπίζεο ε εζηθή ζα ήηαλ δπλαηφ λα νξηζηεί θη σο
έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ αμηψλ πνπ θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη έλαο
ζπλερψο εμειηζζφκελνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο
εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ.
χκθσλα κε ηνλ Rawls θαηά ηελ επηινγή ησλ εζηθψλ αξρψλ εκθαλίδνληαη δεζκεχζεηο
θαη πεξηνξηζκνί ζηελ έλλνηα ηνπ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη νξζφ. ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο
κεξηθήο ζπκκφξθσζεο έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρνπκε φια ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ ζα
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έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ο έιεγρνο απηφο, θπζηθά, πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
ειεπζεξίαο θαζψο ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη µηα αμία πνπ δελ αληηηίζεηαη ζε απηήλ αιιά
αληίζεηα ηελ απαηηεί θαη ηελ ζπκπεξηιακβάλεη. Η θνηλσληθή επεκεξία πξνυπνζέηεη
απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα εγσηζηηθά ζπκθέξνληα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν, ην νπνίν
θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ηελ αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο επεκεξίαο απηψλ πνπ βξίζθνληαη
ζηε ρεηξφηεξε ζέζε θαη δε ζα ήηαλ πνιχ πξφζπκνη λα απνδερζνχλ αιιαγέο πνπ ζα ηε
κείσλαλ. (Rawls, 2007)

3.7 Δπαγγελμαηική Ηθική
Η Ηζηθή ραξαθηεξίδεη ην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζε φινπο ηνπ ηνκείο
ηεο. Πέξαλ ησλ θαζεκεξηλψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο ε Ηζηθή θαη νη αξρέο ηεο
ηνλ απαζρνινχλ ηδηαίηεξα θαη ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη εζηθέο απηέο αμίεο (values)
θαη αξρέο (principles) ησλ αλζξψπσλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο είηε κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηφλ είηε κέζσ ηεο εγεζίαο ηνπο θη έηζη δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή ηνπ
κνξθή. Η ηειηθή απηή κνξθή νινθιεξψλεηαη κέζσ ησλ απνθάζεσλ πνπ ηειηθά ιακβάλνπλ
φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε εζηθά δηιήκκαηα.
Σα εζηθά δηιήκκαηα, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε
νπνηαδήπνηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ ζε κία αλζξψπηλε νξγάλσζε. Χζηφζν, θάζε
αλζξψπηλε νξγάλσζε δηνηθείηαη απφ αλζξψπνπο, νη νπνίνη, θπζηθά, έρνπλ εζηθέο αμίεο,
έρνπλ φκσο θαη επηζπκίεο. Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε επηζπκίεο γηα ηελ απφθηεζε ηζρχνο
είηε γηα ηελ απφθηεζε ρξήκαηνο θ.ιπ..Όια ηα παξαπάλσ δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Η Ηζηθή, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θαλφλεο, ε ηήξεζε ησλ
νπνίσλ θαζίζηαηαη απνζηνιή ηδηαηηέξσο δχζθνιε. ην ρψξν εξγαζίαο, φκσο, δελ ππάξρεη
πξνθαζνξηζκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν λα έρεη πάληα ηελ αξκνδηφηεηα απνθαηάζηαζεο ησλ
αλήζηθσλ πξάμεσλ. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ε δηαηήξεζε ηεο Ηζηθήο θαζίζηαηαη θαζαξά
θαη κφλν ζηελ επρέξεηα θαη πξνζπκία ησλ εθάζηνηε εξγαδνκέλσλ. (Θαλφπνπινο, 2009)
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3.7.1 Οι Απσέρ Σηρ Δπαγγελμαηικήρ Ηθικήρ Σηρ Γιεθνούρ Ομοζπονδίαρ
Λογιζηών
Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) δελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα κελ έρεη δηακνξθψζεη
εηδηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο φζνλ αθνξά ζηελ Ηζηθή ζην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή. H Γηεζλήο
Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ, πνπ ηδξχζεθε ην 1977, έρεη σο ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ ινγηζηψλ θαη θπζηθά ηε δεκηνπξγία
νηθνλνκηψλ νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθά πξφηππα.
Η IFAC αξηζκεί ηελ παξνπζία ηεο ζε 123 ρψξεο θαη εθπξνζσπεί πάλσ απφ 2,5 εθ.
ινγηζηέο θαη νξθσηνχο ειεγθηέο. Λφγσ απηνχ, ηα αξκφδηα ζπκβνχιηα ηεο, γλσξίδνληαο ηελ
αλάγθε θαζνδήγεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ νκάδσλ απηψλ, εθδίδνπλ θαη ελεκεξψλνπλ
ζπλερψο ηνλ Κψδηθα Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο. Παξφκνηα πνξεία αθνινπζεί θαη
γηα ηα ππφινηπα πξφηππα, φπσο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Standards on
Auditing-ISAs), ηα Γηεζλή Δθπαηδεπηηθά Πξφηππα θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
Γεκνζίνπ Σνκέα.
Ο Κψδηθαο Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο θαηαξηίζηεθε απφ ην International
Standards Board for Accountants ηεο IFAC θαη εκπεξηέρεη ηηο πέληε βαζηθέο αξρέο ηεο
επαγγεικαηηθήο εζηθήο. Απηέο είλαη ε Αθεξαηφηεηα, ε Αληηθεηκεληθφηεηα, ε Δπαγγεικαηηθή
Ιθαλφηεηα θαη Γένπζα Δπηκέιεηα, ε Δρεκχζεηα θαη ε Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά. Οη αξρέο
απηέο αλαιχνληαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. (Handbook of International Auditing, Assurance and
Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, 2008)

3.7.1.1 Ακεπαιόηηηα
Η Αθεξαηφηεηα απνηειεί ηελ πξψηε αξρή ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο θαη πξνηξέπεη ηνλ ειεγθηή
ινγηζηή λα είλαη έληηκνο θαη εηιηθξηλήο. ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία είλαη απαξαίηεην
πάληνηε λα αθνινπζεί ην δίθαην θαη ην εζηθφ θαη λα παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ έηζη φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Έλαο «αθέξαηνο» ραξαθηήξαο δελ είλαη δπλαηφ λα
επεξεάδεηαη θαη λα ρεηξαγσγείηαη κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη ε γλψκε θαη νη απνθάζεηο
ηνπ.
ηελ παξάγξαθν 110.2 ηνπ Κψδηθα αλαθέξεηαη ξεηά ε πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζείηαη απφ έλαλ ειεγθηή φζνλ αθνξά ηηο εθζέζεηο θαη πιεξνθνξίεο. Έηζη, ινηπφλ,
απηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη φηαλ:
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Η πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ είλαη παξαπιαλεηηθή ή ιαλζαζκέλε.



Οη ππνβιεζείζεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ ηεζεί ππφ ηελ απαηηνχκελε ζθέςε
πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπο.



Σίζεηαη ζέκα απφθξπςεο ή παξάιεηςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ.

Δθφζνλ ηζρχεη νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ νη ειεγθηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα
απνζχξνπλ ηελ έθζεζε απηή θαη λα ππνβάιινπλ θαηλνχξγηα, αλαζεσξεκέλε έθζεζε, απφ ηελ
νπνία ζα έρνπλ δηνξζψζεη φια ηα ειαηησκαηηθά ζεκεία.
Η Αθεξαηφηεηα, φκσο, πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ νη ειεγθηέο ινγηζηέο δελ
ζηακαηά ζηα παξαπάλσ. Δκπεξηέρεη, επίζεο, ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ελεκέξσζή ηνπο πάλσ
ζηελ εζηθή θαη ηε λνκνζεζία ηνπ επαγγέικαηνο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ
αθξηβέζηεξα ηελ παξαλνκία ή φρη κηαο πξάμεο. Η πξνζηαζία ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο
είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πηπρέο απηήο ηεο αξρήο. Πξνηεξαηφηεηα, ινηπφλ, γηα έλαλ
ειεγθηή δελ ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ε
πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ.
Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη πξάμε ζεκηηή εθφζνλ ιακβάλεη
ρψξα ζε εζηθά πιαίζηα. Παξνπζίαζε ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξνρή
αβάζηκσλ δηαβεβαηψζεσλ είλαη ελάληηα ζηελ έλλνηα ηεο Αθεξαηφηεηαο. Αθεξαηφηεηα
ζεκαίλεη παξνρή πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε
εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ.
Η ζπκκεηνρή ζε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα αληηηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο Αθεξαηφηεηαο θαη
Αλεμαξηεζίαο. (Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements,
International Federation of Accountants, 2008)

3.7.1.2 Ανηικειμενικόηηηα
Η αξρή ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο πξνυπνζέηεη φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη έλαο
επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ νπνηνπδήπνηε είδνπο
ζπκθέξνληα θαη πξνθαηαιήςεηο. Ο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη λα ρεηξαγσγείηαη
θαη ε θξίζε ηνπ ζα πξέπεη λα παξακέλεη, ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, αληηθεηκεληθή.
Η Αλεμαξηεζία δηαδξακαηίδεη θαη πάιη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξρή απηή θαζψο
παξακέλνληαο έλαο ειεγθηήο αλεμάξηεηνο απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο παξακέλεη ζπλάκα
θαη αληηθεηκεληθφο. Οη εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε νπνηαδήπνηε
κνξθή είηε σο πςειήο ρξεκαηηθήο αμίαο δψξα, είηε σο πξφζθιεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
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κπνξνχζαλ λα ηνλ επεξεάζνπλ, είηε, αθφκα, σο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Ο
ειεγθηήο ινγηζηήο δελ ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ θαη λα ζπλερίδεη
αλεπεξέαζηνο ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν.
Η ζπιινγή, αμηνιφγεζε θαζψο θαη γλσζηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο είλαη
απαξαίηεην λα γίλεηαη κε απφιπηε εηιηθξίλεηα ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Δλλνείηαη φηη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη
εμίζνπ κε εμαίξεζε ηελ αλαγθαζηηθή απνθάιπςε ηνπο εθφζνλ δεηεζεί απφ θξαηηθέο
ππεξεζίεο ή δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. (Handbook of International Auditing, Assurance and
Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, 2008)

3.7.1.3 Δπαγγελμαηική Ικανόηηηα Και Γέοςζα Δπιμέλεια
Με ηνλ φξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο ν Κψδηθαο Ηζηθήο πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Απνηειεί
θαζήθνλ ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή λα θξαηείηαη ζπλερψο ελεκεξσκέλνο πάλσ ζηηο δηάθνξεο
εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ.

Η επαγγεικαηηθή επηδεμηφηεηα γηα λα επηηεπρζεί θαη λα

δηαζθαιηζηεί απαηηεί ζπλερή κάζεζε θαη ελεκέξσζε. Οη εμειίμεηο πάλσ ζην επάγγεικα απηφ
είλαη αδηάιεηπηεο θαη γηα λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνλ ειεγθηή απαηηείηαη
γλψζε θαη επηζηεκνζχλε.
Η Δπηκέιεηα ζε έλα επάγγεικα είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί πφζν κάιινλ ε
Γένπζα Δπηκέιεηα. Η ηειεπηαία εκπεξηέρεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ κε ηε δένπζα επηκέιεηα θαη πξνζνρή, δειαδή νδεγνχκελνο απφ ηα ηζρχνληα
ειεγθηηθά πξφηππα. Σα παξαπάλσ φκσο δελ ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ ειεγθηή ινγηζηή απηφλ
θαζ’ εαπηφλ αιιά θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ, φπσο είλαη νη βνεζνί θαη νη
ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη, επίζεο, λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη
επνπηεία απφ ηνλ επαγγεικαηία ινγηζηή. (Handbook of International Auditing, Assurance and
Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, 2008)

3.7.1.4 Δσεμύθεια
Η Δρεκχζεηα είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξεηέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηά φηαλ αζθεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ
ππεξεζίεο δελ ζα πξέπεη λα δηαδίδνληαη ζε ηξίηνπο. Φπζηθά, εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηεο
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αλαγθαζηηθήο απνθάιπςεο ζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη δήηεκα λνκηθφ θαη είλαη απαξαίηεηε ε
πξνζθφκηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαζψο θαη ε εμνπζηνδφηεζε γλσζηνπνίεζεο ηνπο ζηνλ
ειεγθηή απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε.
Η πξνζηαζία απηή δελ αθνξά κφλν ηνπο ηξέρνληεο πειάηεο αιιά νπνηαδήπνηε εηαηξία
πνπ έρεη ζπλεξγαζηεί ν ειεγθηήο ζην παξειζφλ. Η επίηεπμε ηεο εκπηζηνζχλεο σο πξνο ηνλ
νξγαληζκφ έγθεηηαη ζηε ζηγνπξηά ηνπ πειάηε φηη ηα κπζηηθά ηνπ ζα παξακείλνπλ αζθαιή, φρη
κφλν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κε ην πέξαο ηεο ζπλεξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, ν ειεγθηήο
ινγηζηήο είλαη απηφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο βνεζνχο ηνπ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
κε απνθάιπςεο ησλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ελφο πειάηε ζε ηξίηνπο.
Γίλεηαη μεθάζαξν απφ ηνλ Κψδηθα Ηζηθήο φηη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη έλαο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο κηαο εηαηξίαο πξνο
φθειφο ηνπ. Ξεθαζαξίδεηαη, φκσο, θαη ην γεγνλφο φηη απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη νχηε ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δίλαη απαξαίηεην λα απνθξχπηνληαη
θαη απφ ζπγγεληθά πξφζσπα αιιά θαη απφ επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο θαζψο ειινρεχεη ν
θίλδπλνο ηεο αθνχζηαο, απφ κέξνπο ηνπ, δεκνζηνπνίεζεο ηνπο.
Η απφθξπςε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί θάιιηζηα λα αθνξά αθφκα θαη ηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο-πειάηε. Η απνθάιπςή ηνπο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα
πξνθαιέζεη ζπγθξνχζεηο θαη λα δπζρεξάλεη ηφζν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ην έξγν
ηνπ ειεγθηή. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηδηαηηέξσο αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο ζε θάπνηεο εηαηξίεο
θαζψο θαη ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κε απνηέιεζκα ε απνθάιπςε νπνησλδήπνηε
πιεξνθνξηψλ λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. (Handbook of International Auditing, Assurance
and Ethics Pronouncements, International Federation of Accountants, 2008)

3.7.1.5 Δπαγγελμαηική ςμπεπιθοπά
Η ηειεπηαία, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή, αξρή ηνπ Κψδηθα είλαη ε Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά.
Η έλλνηα απηή εκπεξηθιείεη ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ν ειεγθηήο λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε
πξάμε πνπ ζα πξνζέβαιιε ην επάγγεικά ηνπ. Οη ζρεηηθνί λφκνη θαη θαλνληζκνί, ηφζν νη
ζρεηηθνί κε ην επάγγεικα φζν θαη νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, είλαη
απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη αλεμαηξέησο. Η θαηαπάηεζε αθφκα θαη ησλ ηειεπηαίσλ
δπζθεκεί ην επάγγεικα θαη ακθηζβεηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ειεγθηήο ινγηζηήο.
Η Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά θαη θαηά πφζν κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαίλεηαη
ηδηαηηέξσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθήκηζεο. Ο ηξφπνο πνπ νη ειεγθηέο ινγηζηέο δηαθεκίδνπλ
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ηνπο ίδηνπο, ηηο εηαηξίεο ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο δείρλεη θαη θαηά πφζν αθνινπζνχλ απηή ηελ
αξρή. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο νπνηαδήπνηε ππεξβνιή κπνξεί λα δπζθεκίζεη ην
επάγγεικα. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε ζχλεζε σο πξνο ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο θαη θπζηθά ν ζεβαζκφο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηψλ. (Handbook of
International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, International Federation of
Accountants, 2008)

3.8 Νόμορ Και Ηθική
Μία ζπλήζεο παξεμήγεζε φζνλ αθνξά ζηελ εζηθή είλαη ε ηαχηηζε ηεο κε ην λφκν. Αθφκα θαη
απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο εζηθήο παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην
λα δηαρσξίζνπλ ηηο δχν έλλνηεο. Απηή έγθεηηαη θπξίσο ζηελ πεπνίζεζε πνπ έρνπλ νη
πεξηζζφηεξνη φηη εθφζνλ έλαο ειεγθηήο ινγηζηήο δξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο
απηφκαηα ζα είλαη θαη εζηθφο. Η αληίιεςε απηή ζα ήηαλ ινγηθφ λα ηζρχεη αλ ε θνηλσλία ήηαλ
νπηνπηθά πιαζκέλε. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηηο θνηλσλίεο
είραλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξνη λφκνη, νη νπνίνη κε ηα ζεκεξηλά πξφηππα δελ ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ ηδηαίηεξα εζηθνί.
Οη λφκνη αθνινπζνχληαη επεηδή πξέπεη ελψ ε εζηθή επεηδή θαληάδεη σο ε εληηκφηεξε
πξάμε. Καηά απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν ηελ παξνπζηάδεη θαη ην Ιλζηηηνχην Γηεζλνχο Ηζηθήο:
«Η ζπκκφξθσζε (κε λφκνπο) είλαη απηφ πνπ αλαγθαδφκαζηε λα θάλνπκε, ελψ ε εζηθή είλαη
απηφ πνπ θάλνπκε επεηδή είλαη ζσζηφ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη θνηλφο ε εμαηξεηηθή ζπκπεξηθνξά
αιιά ε πξννπηηθή ηνπο δηαθνξεηηθή, εμαλαγθαζηηθή ε κία, ζπλεξγαηηθή ε άιιε». Παξφκνηα
ζθέςε εθθξάδεη ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν «Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή θαη Γενληνινγία» ν
θαζεγεηήο Γηάλλεο Θαλφπνπινο. ην έξγν ηνπ απηφ παξνκνηάδεη «ην εζηθφ πιαίζην ζαλ έλα
θχθιν θαη ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ίδηνπ ρψξνπ ζαλ έλαλ άιιν θχθιν. Οη θχθινη απηνί κεξηθψο
επηθαιχπηνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη δελ είλαη ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ.» Παξαθάησ αθνινπζεί
έλα ζρήκα γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα κνηάδνπλ απηνί νη δχν θχθινη:

λφκνη

εζηθή
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ην αιιειεπηθαιππηφκελν θνκκάηη ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, δειαδή εθεί πνπ ε
εζηθή ζπλαληά ηνπο λφκνπο, βξίζθνπκε ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία. Η δενληνινγία
απηή, φπσο ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζε επφκελε ελφηεηα, εθθξάδεηαη κε ηνπο θψδηθεο
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Σνλ επίζεκν θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ζηελ
Διιάδα απνηειεί ν Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ..
(Θαλφπνπινο, 2009)
Απφ φια απηά ζπκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη νη λφκνη δελ πξνυπνζέηνπλ απαξαίηεηα
εζηθή ζπκπεξηθνξά απιά ππαγνξεχνπλ πνηεο πξάμεηο ζεσξνχληαη έλλνκεο. Έλαο λφκνο
ρξεζηκνπνηείηαη σο απαγφξεπζε ψζηε λα απνηξαπνχλ θάπνηεο αδηθνπξαμίεο ή αδηθίεο.
Αλαθέξεηαη, δειαδή, ζε ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο θαη γλσζηέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζεσξείηαη
φηη κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ κε ηε ζέζπηζε ελφο λφκνπ. ε έλα, φκσο, ηφζν κεηαβαιιφκελν
θαη απξφβιεπην επάγγεικα φπσο απηφ ηνπ ειεγθηή ινγηζηή είλαη πνιχ δχζθνιν, έσο θαη
αθαηφξζσην, λα πξνβιεθζνχλ φιεο απηέο νη ζρεηηθά κε ην επάγγεικα πξάμεηο. Δπεηδή,
ινηπφλ, δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη λφκνη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη
αληηκέησπνο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ έλαο ειεγθηήο,
ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εζηθή ηνπ θξίζε ψζηε λα ηελ εθαξκφδεη αλάινγα ηελ πεξίζηαζε.
Δδψ αθξηβψο είλαη πνπ ρξεζηκεχνπλ νη θαλφλεο δενληνινγίαο. Απηνί είλαη πνπ
πξνζθέξνπλ κία θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην πνηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη εζηθή θαη πνηα
φρη. Απηνί δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζνπλ νη ειεγθηέο ινγηζηέο λα
νδεγεζνχλ ζε έλα ζσζηφ θαη εζηθφ ζπκπέξαζκα. Οη θαλφλεο απηνί, θπζηθά, δελ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ηίπνηα αλ δελ ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηηο πξνζσπηθέο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο. Οη
θαλφλεο απνηεινχλ απιά κία θαζνδήγεζε, ν ηξφπνο πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ θαη εθαξκνζηνχλ
έγθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε ινγηζηή θαη ζην αίζζεκα εζηθήο πνπ ηνλ
δηαθξίλεη.

3.9 Η Γεονηολογία Γενικά
Γενληνινγία νλνκάδεηαη εθείλν ην ζχζηεκα εζηθήο γηα ην νπνίν εζηθέο πξάμεηο είλαη νη
πξάμεηο ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο.
Σα άηνκα, δειαδή, ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ ηε δενληνινγία ηα δηέπεη κία αίζζεζε
θαζήθνληνο σο πξνο ηηο λφκηκεο αμηψζεηο θαη αλάγθεο ησλ άιισλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηθήο ζε έλαλ εζηθφ θαλφλα.
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Σνλ πην επηθαλή εζηθφ θαλφλα έρεη δηαηππψζεη ν Immanuel Kant, ν νπνίνο έθαλε
ιφγν γηα ηελ «Καηεγνξεκαηηθή Δπηηαγή» (Categorical Imperative), (Immanuel Kant, Θεκέιηα
Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ, Beck, 1959, pp. 9-28). Η πην απιή θαη εθιατθεπκέλε δηαηχπσζε ηνπ
είλαη: «… δελ ζα έπξεπε θαλείο πνηέ λα ελεξγεί παξά κφλν κε ηέηνην ηξφπν, ν νπνίνο ζα ηνπ
επηηξέπεη λα γίλεηαη ην γλσκηθφ ηνπ, νηθνπκεληθφο λφκνο».
Με ηνλ παξαπάλσ εζηθφ θαλφλα θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο κπνξεί λα αμηνινγεζεί
νπνηαδήπνηε πξάμε θαη λα πξνζδηνξηζηεί αλ είλαη εζηθή ή αλήζηθε. Σα θαζήθνληα ελφο
αηφκνπ σο πξνο ηνπο άιινπο δελ κπνξνχλ παξά λα κε δεκηνπξγνχλ θαη δηθαηψκαηα σο πξνο
απηνχο. Η Δθθιεζία, ν Υάξηεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ν ζηξαηφο θ.α. ζπκβάιινπλ
ψζηε ν θαζέλαο λα νδεγεζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδεψλ απηψλ.
Βέβαηα φζν ινγηθή θαη αλ αθνχγεηαη απηή ε ζεσξία θαη ελψ απνηειεί ηελ πην
απνδερνκέλε ζεσξία πεξί εζηθήο δελ κπνξεί παξά λα έρεη θαη αξθεηνχο επηθξηηέο. Η
ζεκαληηθφηεξε έλζηαζή ηνπο έγθεηηαη ζην φηη νπνηνλδήπνηε εζηθφ θαλφλα ή γλψκνλα θη αλ
θαηαζθεπάζεη θαλείο, ζρεδφλ πάληα είλαη δπλαηφλ λα βξίζθεη αλαγθαίεο ηηο εμαηξέζεηο. Αλ
παξαδείγκαηνο ράξηλ εθαξκφζνπκε ηελ Καηεγνξεκαηηθή Δπηηαγή ζρεηηθά κε ην ςεχδνο,
αλακελφκελν είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ζπκθσλνχζαλ φηη είλαη πξάμε κε εζηθή.
Απηφ θπζηθά δελ ηζρχεη πάληνηε θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θαηαθπγή ζε απηφ
θαληάδεη σο ηελ πην εζηθή πξάμε. Σν παξαπάλσ δήηεκα βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ έρεη
απαληεζεί απφ ηνλ W. D. Ross (1930), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ζηνπο θαλφλεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη, αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη λα ηζρχνπλ, ε αλαγλψξηζε ησλ
εμαηξέζεσλ θξίλεηαη ζηε ζπλέρεηα αλαγθαία. ηελ νπζία, ινηπφλ, ε πξνζέγγηζε απηή
κεηαζέηεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζην άηνκν πνπ ζα παξαβίαδε ηνλ θαλφλα.
Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε, έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηελ Καληηαλή
δενληνινγία, αλαπηχρζεθε θαη απφ ηνλ J. Rawls. Η πξνζέγγηζή ηνπ έρεη πάξεη ηελ εηηθέηα
«contractualism» ή «contractarianism» ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κε ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδέα
ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ. Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Bayles θαη
Henley (1983) σο εμήο: «Ο ζχγρξνλνο Ακεξηθάλνο θηιφζνθνο J. Rawls, έρεη εθπνλήζεη ηελ
πεξηγξαθή ηεο δηθαηνζχλεο πνπ έρεη ξίδεο απφ ηνλ Lock, Rousseau θαη Kant. Η
θαηεπζπληήξηα ηδέα πίζσ απφ απηήλ ηελ πεξηγξαθή είλαη ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην ζε κνξθή
παξφκνηα κε απηήλ πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο 5εο δηαηχπσζεο ηεο Καηεγνξεκαηηθήο
Δπηηαγήο ηνπ Kant. Η δηαηχπσζε απηή αλαθέξεη φηη: «θάζε ινγηθφ πιάζκα πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί, ζαλ λα ήηαλ ν ίδηνο, κέζσ ησλ ξήζεσλ ηνπ, κέινο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο ζην
νηθνπκεληθφ βαζίιεην.». ε απηήλ ηελ δηαηχπσζε ν Kant ρξεζηκνπνηεί ηελ αληίιεςε πεξί
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θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Jean-Jacques Rousseau (1712-1788),
αλ θαη ε εξκελεία ηνπ γίλεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν».( pp. 59-60)

3.10 Γενικά Για Σοςρ Κώδικερ Γεονηολογίαρ
Η ιέμε «θψδηθαο» ζεκαίλεη κηα ινγηθή ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαλφλσλ. Σν πιενλέθηεκα
ηνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε, ην νξηζκέλν, ε ζαθήλεηα ησλ θαλφλσλ , ε ινγηθή, φρη ηζηνξηθή
θαηαγξαθή ηνπο, ε επρέξεηα πξφζβαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο. (Κνηζίξεο, 1995) Όια ηα
επαγγέικαηα ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο επηηάζζνπλ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ θψδηθα, ελφο
θψδηθα δενληνινγίαο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα θηλνχληαη θάησ απφ κηα νξηζκέλε
επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Οη αμίεο ησλ κειψλ ελφο επαγγεικαηηθνχ ζπλφινπ αληηθαηνπηξίδνληαη απφ απηφλ ηνλ
θψδηθα δενληνινγίαο, ν νπνίνο θαη απνηειεί ην ζχλνιν ησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ απνδεθηή
θαη εζηθά νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ ζπλφινπ απηνχ. Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο
έλλνηαο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο είλαη φηη δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηα κέιε ηνπ αιιά ζα
πξέπεη ηα ίδηα λα απνδέρνληαη νηθεηνζειψο ηηο αξρέο ηνπ. Γελ πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα
ζχλνιν λνκηθψλ θαλφλσλ αιιά έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, ηηο νπνίεο ηα κέιε ηνπ
ελζηεξλίδνληαη θαη αθνινπζνχλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Δηδηθφηεξα ν θψδηθαο δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηηο επηρεηξήζεηο έρεη λα θάλεη κε έλα
ζχλνιν ηππηθψλ θαλφλσλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Απνηειεί µηα έγγξαθε δήισζε, πνπ θαζνξίδεη
επαθξηβψο ηηο εηαηξηθέο αξρέο, ηελ εζηθή, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε θηινζνθία ηεο
επηρείξεζεο. Αλαθέξεηαη ζηελ αλάιεςε επζπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππαιιήινπο, ζηνπο
κεηφρνπο, ζηνπο πειάηεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζε θάζε άιιν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο
(stakeholders). Δπίζεο, θαζνξίδεη έλα ζχλνιν θνηλψλ αμηψλ µε ζθνπφ λα δψζνπλ ζηελ
επηρείξεζε ηαπηφηεηα θαη επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, φξακα, πξφηππα ζπκκφξθσζεο θαη
θαλφλεο ζπλαιιαγήο- δηαπξαγκάηεπζεο µε φινπο φζνπο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ έλαληη ηεο
επηρείξεζεο (Singh 2002). Οξηνζεηεί ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:


ζέκαηα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ θαη ην ρεηξηζκφ ησλ
εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν,



ζέκαηα σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλψηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ γηα ηε
ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
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ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε µε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζεζπίδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο. (Singh 2002)
Οη ειεγθηέο ινγηζηέο, ινηπφλ, φπσο θαη ηα κέιε άιισλ επαγγεικάησλ έρνπλ ηνλ δηθφ

ηνπο θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη εζηθήο. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη έλαο γεληθήο
απνδνρήο πνπ λα κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ φινπο ηνπο ειεγθηέο φινπ ηνπ θφζκνπ θαζψο
κπαίλνπλ ζηε κέζε νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ήζε, ζηα έζηκα, ζηηο αξρέο θαη ζηηο αμίεο
ησλ ειεγθηψλ αλά ηνλ θφζκν.
Όζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ν S.M. Mintz (1997) ππήξμε ππνζηεξηθηήο ηξηψλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαγάγνπλ ηα ζέκαηα ηεο εζηθήο ζηελ
ινγηζηηθή θαη ζηελ ειεγθηηθή. Οη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο αλαιχνληαη παξαθάησ:


Πξνζέγγηζε ηνπ σθειηκηζκνχ: ηελ πξνζέγγηζε απηή ν ειεγθηήο είλαη απαξαίηεην λα
εθηηκήζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα φισλ ησλ κεξψλ κηαο απφθαζεο
θαη κεηά λα πξνβεί ζηε ιήςε ηεο. Η εθηίκεζε απηή ζα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα βξεη κηα
ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηα ππέξ θαη ζηα θαηά φισλ απηψλ πνπ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο απφθαζεο θαζίζηαηαη πξνθαλέο απφ ηα
παξαπάλσ θαζψο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε αθξηβήο εθηίκεζε ησλ σθειεηψλ θαη ησλ
βαξψλ ηεο εθάζηνηε απφθαζεο.



Πξνζέγγηζε ησλ δηθαησκάησλ: Η πξνζέγγηζε απηή έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ αξρή ησλ
δηθαησκάησλ. Γειαδή ζην γεγνλφο φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα
δηθαηψκαηα ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά απφ ηνπο ππφινηπνπο
αλζξψπνπο. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο ειεγθηέο θαζψο έρνπλ
πνιχ κεγάιε επζχλε έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Έλαο επαγγεικαηίαο
ειεγθηήο ινγηζηήο ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν θαη κφλν φηαλ δελ πξνζβάιιεη ηα
δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε άιινπ αλζξψπνπ.



Πξνζέγγηζε ηεο δηθαηνζχλεο: ηελ ηξίηε πξνζέγγηζε αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο
ηζφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηνπ δηθαίνπ. Οη έλλνηεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ ειεγθηή θαζψο νπνηαδήπνηε
απφθαζε θαη αλ ιάβεη ηελ έρεη πξψηα αλαιχζεη κέζσ ηνπ πξίζκαηνο ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο. (S.M. Mintz, 1997)
Όπσο ζε φια, ινηπφλ, ηα επαγγέικαηα έηζη θαη ζην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή ινγηζηή ε

χπαξμε ελφο θψδηθα δενληνινγίαο θξίλεηαη ηδηαηηέξσο απαξαίηεηε. Η αλαγθαηφηεηα απηή
νθείιεηαη, θπζηθά, ζην φηη ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ
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εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη
θπζηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα.

3.11 Κανονιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ Συν Μελών Σος ώμαηορ
Οπκυηών Δλεγκηών Λογιζηών
Η επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. απνηππψλεηαη ζε νξηζκέλνπο
θαλφλεο. Οη θαλφλεο απηνί, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, βαζίδνληαη ζηνλ

Καλνληζκφ

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. (Φ.Δ.Κ. 364 Β΄/7-5-1997), ν νπνίνο
απνηειεί ην κφλν επίζεκν νδεγφ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ιφγσ ηνπ φηη ηα
δεκνζηεπζέληα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα δελ πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαλφλεο.
Η δεκηνπξγία ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ είρε σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ επηζηεκνληθνχ
θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ., ησλ κειψλ θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ ηνπ.
Η πξνζηαζία απηή θπζηθά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ αιιά
επεθηείλεηαη θαη ζηνλ θάζε εμσηεξηθφ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη
κείδνλνο ζεκαζίαο ε δηαζθάιηζε παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ν Καλνληζκφο

επηηάζζεη ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ

γεληθψλ αξρψλ, εηδηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο

θαη εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη

ππνρξεψζεσλ. (Φ.Δ.Κ. 364 Β΄/7-5-1997)

3.11.1 Γενικέρ Απσέρ
Οη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο μεθηλνχλ κε ην Άξζξν
1. ε απηφ πεξηιακβάλεηαη ν ζθνπφο, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο θαη
θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ., νθείιεη:


Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ ειεγρνκέλσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ
κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ κειψλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ.
θαη λα δηαβηψλεη σο ηίκηνο θαη ζπλεηφο νηθνγελεηάξρεο.



Να κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαηηζέκελε ζ’ απηφλ εξγαζία, αλ δελ είλαη
βέβαηνο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ
θνξέα ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο.
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Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο επηβαιιφκελεο
γλσζηνπνηήζεηο, κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, αθνινπζψληαο πάληνηε ηα εγθεθξηκέλα
απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα θαη νδεγίεο.



Να ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ.



Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδίνπ ή πξνζθείκελνπ ζ’ απηφλ πξνζψπνπ.



Να κελ αξλείηαη, λα κελ αλαβάιιεη ή εγθαηαιείπεη ρσξίο δηθαηνινγεκέλν ιφγν
νπνηαδήπνηε αλαηεζείζα ζ’ απηφλ εξγαζία.



Να κελ παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε
ειεγρφκελνπο θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηα ζεζκηθά ή εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ
.Ο.Δ.Λ..



Να κελ δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιιεη ή εθβηάδεη ειεγρφκελνπο, ζπλαδέιθνπο,
ειεγθηηθνχο θνξείο ή φξγαλα ηνπ .Ο.Δ.Λ..



Να κελ αληαγσλίδεηαη κε ηξφπν αζέκηην άιια κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. ή ειεγθηηθνχο
θνξείο θαη λα κελ επηδηψθεη ηελ πξνζέιθπζε ή δηαηήξεζε εξγαζηψλ κε κε δηαθαλή
κέζα.



Να πξνζηαηεχεη ην θχξνο ηνπ ζεζκνχ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο
θαη ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα κελ
ζπγθαιχπηεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ πεξηήιζε ζε
γλψζε ηνπ.(http://www.soel.gr)

3.11.2 Διδικέρ Γιαηάξειρ
Ο Καλνληζκφο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ πεξηέρεη πέξα απφ ηηο Γεληθέο Αξρέο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη Δηδηθέο Γηαηάμεηο. Οη Δηδηθέο απηέο Γηαηάμεηο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ Παξνρή ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Αλεμαξηεζία θαη ηελ
Αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ Διέγρνπ, ηελ Δρεκχζεηα, ηελ Πνηνηηθή Δπάξθεηα Δξγαζηψλ Διέγρνπ,
ηε Γηαθήκηζε, ηηο ρέζεηο κε πλαδέιθνπο θαη Διεγθηηθνχο Φνξείο θαη θπζηθά ηελ
Πξνζηαζία ηνπ Κχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. Όια ηα παξαπάλσ αλαιχνληαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα.

3.11.2.1 Παποσή Δπαγγελμαηικών Τπηπεζιών
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Όπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ, ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο πξέπεη
πάληνηε λα ηεξεί ηηο αξρέο θαη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην .Ο.Δ.Λ. θαη λα νδεγείηαη
ζηελ δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ κέζσ ηεο δηθήο ηνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη
εκπεηξίαο.
Γίλεηαη θπζηθά ε δπλαηφηεηα ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα ρξεζηκνπνηεί
βνεζνχο ψζηε λα νδεγεζεί ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ, νη νπνίνη ζα
εξγάδνληαη πάληνηε θάησ απφ ηε δηθή ηνπ επζχλε θαη επίβιεςε.
Οη πξναλαθεξζέληεο βνεζνί ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη κέιε εγγεγξακκέλα ζηα
κεηξψα ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαζψο ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ σο βνεζνχ
απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ηνλ θαλνληζκφ. Η απαγφξεπζε απηή αίξεηαη κφλν ζε πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηεη αληηθείκελν ειέγρνπ
γηα ην νπνίν απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο ψζηε λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε
απηφ. (http://www.soel.gr)

3.11.2.2 Ανεξαπηηζία Και Ανηικειμενικόηηηα Σος Δλέγσος
Η Αλεμαξηεζία είλαη εμ’ νξηζκνχ κία έλλνηα πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα επεμεγεζεί
πιήξσο. Δίλαη παξ’ φια απηά κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο ηνπ θαλνληζκνχ θαζψο
είλαη απηή πνπ θπξίσο δίλεη αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ν
.Ο.Δ.Λ. ζέζπηζε θάπνηνπο θαλφλεο έηζη ψζηε λα θαηαζηήζεη ηελ έθθξαζε επί ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αληηθεηκεληθή.
Χο επί ην πιείζηνλ νη θαλφλεο θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ ακνηβή ηνπ Διεγθηή.
Σνλίδεηαη, ινηπφλ, δε ζα πξέπεη γηα θαλέλα ιφγν λα απνδερζεί ακνηβή πέξαλ ηνπ λνκίκνπ
αθφκα θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελε απφ
ηνλ θαλνληζκφ δηάθαλεο δηαδηθαζίεο. Δλλνείηαη θπζηθά φηη ν ρξεκαηηζκφο γηα ηε κεηαπνίεζε
ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ζεσξείηαη παξάλνκνο.
Οη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο λφκηκεο
θαη λα κελ παξέρνληαη ζε αζπλήζηζηε έθηαζε. Η γλψκε ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλεπεξέαζηε
απφ ππνδείμεηο θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ακεξφιεπηε ζηάζε θαη θπζηθά νπνηνπδήπνηε
είδνπο παξεκβάζεηο δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη απφ ηε κεξηά ηνπ
ειεγθηή ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη αθνζησκέλνο κφλν ζην έξγν ηνπ θαζψο απαγνξεχεηαη λα
θξίλεη νπνηεζδήπνηε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ.
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Σέινο, ππάξρεη επηθχιαμε σο πξνο ηνλ έιεγρν φηαλ εκπιέθνληαη ζπγγεληθά ή θηιηθά
σο πξνο ηνλ ειεγθηή πξφζσπα δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ηήξεζεο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη
ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα.
Αλ παξ’ φια απηά ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη ηελ
ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε απνδνρήο ή δηαθνπήο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ αθνινπζψληαο ηηο νξηδφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ

άξζξνπ 8

δηαδηθαζίεο.
Ο ηειεπηαίνο θαλφλαο ηνπ Άξζξνπ 4 δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί παξά κφλν ινγηθφ
επαθφινπζν φισλ ησλ παξαπάλσ. ε απηφλ, ινηπφλ, ηνλίδεηαη φηη έλαο νξθσηφο ειεγθηήο γηα
λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη αλεπεξέαζηε ηελ θξίζε ηνπ, απαγνξεχεηαη λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν
κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε είηε απηφο είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ
ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, σο κέινο ηεο δηνίθεζεο ή σο νηθνλνκηθφο,
ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ζπλδεφκελνο είηε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε
σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. (http://www.soel.gr)

3.11.2.3 Δσεμύθεια
Η ερεκχζεηα ηνπ ειεγθηή είλαη ζηελ νπζία ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζρέζε ειεγθηή
θαη πειάηε. Απνηειεί ηε δέζκεπζε φηη φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηεο εηαηξίαο είλαη
αζθαιή απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειεγθηή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. Αθφκα θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ιήμε ηεο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ
απαγνξεχεηαη ζηνλ ειεγθηή ε δεκνζηνπνίεζε νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ
πειάηε.
Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ζηελ ίδηα ππνρξέσζε νθείινπλ λα ππαθνχλ θαη νη δηνηθεηηθνί
θαη νη ηερληθνί ζχκβνπινη ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ θνξέα, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνηνηηθνχ
ειέγρνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε είλαη απαξαίηεην λα ππελζπκίδεηαη θαη ζηνπο
βνεζνχο απφ ηνλ εθάζηνηε νξθσηφ ειεγθηή.
Μφλε εμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο απνθάιπςεο
ζηνηρείσλ ιφγσ ππνρξέσζεο απφ ην λφκν ή ιφγσ ππεξάζπηζήο ηνπ ειεγθηή ελψπηνλ
δηθαζηηθήο αξρήο ή ππνζηήξημεο ησλ ζέζεψλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δπνπηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.. (http://www.soel.gr)
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3.11.2.4 Ποιοηική Δπάπκεια Δπγαζιών Δλέγσος
Η δηάηαμε απηή έρεη λα θάλεη κε ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ
έιεγρν. Οπσζδήπνηε, ινηπφλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηδηαίηεξν θάθειν, γηα πέληε
ηνπιάρηζηνλ έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, θχιια εξγαζίαο θαζψο
θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα παξαδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε.
Απφ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη
αθνινπζήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα πξφηππα θαη νδεγίεο θαζψο θαη λα δηαθαίλνληαη πιήξσο
ηα ζηνηρεία κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ νδεγήζεθε ν ειεγθηήο ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ.
Σπρφλ άξλεζε ή θαζπζηέξεζε παξάδνζήο ησλ δεηνχκελσλ θαθέισλ ζην εληεηαικέλν
φξγαλν ηνπ .Ο.Δ.Λ. παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην σο ζθφπηκε παξάβαζε
θαλνληζηηθήο δηάηαμεο αθνχ έρεη αθνινπζεζεί ε απαξαίηεηε γηα απηφ δηαδηθαζία. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε θελψλ ή άιισλ ειιείςεσλ ζηνπο θαθέινπο θαζψο θαη ζην
ελδερφκελν πνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο αξλεζεί λα παξάζρεη ηα δεηνχκελα πξφζζεηα ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο ή λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρφ ηνπο ζε πεξίπησζε επηηφπνπ επίζθεςεο
εληεηαικέλνπ

νξγάλνπ

ηνπ

.Ο.Δ.Λ.

ζηελ

νηθνλνκηθή

κνλάδα

πνπ

ειέγρεηαη.

(http://www.soel.gr)

3.11.2.5 Γιαθήμιζη – Αθέμιηορ Ανηαγυνιζμόρ
ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ηφζν φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβνιή θαη ηε
δηαθήκηζε ηνπ ειεγθηή φζν θαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Ο φξνο
δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεισζεί νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηε γλσζηνπνίεζε ζην θνηλφ
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ειεγθηή ή ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ειεγθηψλ.
Η δηαθήκηζε δελ ζεσξείηαη αληηδενληνινγηθή φηαλ εθαξκφδεηαη κέζα ζηα νξηζκέλα
απφ ηνλ θαλνληζκφ πιαίζηα. Όηαλ δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ηνπ
θνηλνχ γηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ απνθπγή παξαπιάλεζήο ηνπ θαη έρεη σο
ζηφρν απζηεξά θαη κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ είλαη θαζφια απνδεθηή. Αληίζεηα φηαλ
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο ηδηνηειείο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή πξνβνιή ηνπ ειεγθηή
θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζεσξείηαη πξάμε κε επηηξεπηή.
ε φηη αθνξά ηψξα ην θνκκάηη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ππάξρεη ξεηή
απαγφξεπζε ζηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα ππνβάιιεη πξνζθνξά παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πειάηε
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ρσξίο λα ππάξρεη έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξναλαθεξζέληα πνπ λα έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην
.Ο.Δ.Λ θαη ρσξίο λα έρνπλ ηεξεζεί νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Σνλίδεηαη, επίζεο φηη θάζε
δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, δηεπζχλσλ εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα,
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ
είζπξαμε ηεο ακνηβήο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πξνυπνζέζεσλ γλσζηνπνίεζεο πξνο ην .Ο.Δ.Λ. ηεο θάζε πξνζθεξφκελεο
ζε ηξίηνπο ππεξεζίαο. (http://www.soel.gr)

3.11.2.6 σέζειρ Με ςναδέλθοςρ Και Δλεγκηικούρ Φοπείρ
ηελ εηδηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 αλαιχεηαη ε ζρέζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν νξθσηφο
ειεγθηήο ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ φζν θαη κε ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο. Όζνλ αθνξά
ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ηξεηο αθφινπζεο έλλνηεο, ε
εηιηθξίλεηα, ε επγέλεηα θαη ε εθηίκεζε. Ο θάζε αλεμάξηεηνο ειεγθηήο, δειαδή, ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ κε ζεβαζκφ θαη κε ηξφπν πνπ λα πξνάγεη ηηο θαιέο
ζρέζεηο κέζα ζην επάγγεικα.
Η παξαπάλσ δηάηαμε θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο
νξθσηφο ειεγθηήο αληηθαζηζηά ή αληίζηνηρα αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ ζπλάδειθν ειεγθηή ή
ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ειεγθηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο.
ηελ πξψηε, εηδηθά, πεξίπησζε ν απεξρφκελνο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη πιήξσο
ηνλ λέν ειεγθηή ζρεηηθά κε ηελ ππφ έιεγρν εηαηξία αθνχ θπζηθά έρεη πάξεη πξψηα ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε δηφηη δίρσο απηήλ ν λένο δηνξηζκφο δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφο.
Δλλνείηαη φηη ν λένο ειεγθηήο νθείιεη λα ξσηήζεη εγγξάθσο ηνλ απεξρφκελν ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο πηζηεχεη φηη απνκαθξχλεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν θαη λα θνηλνπνηήζεη ην
έγγξαθν απηφ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην.
ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηεο απνκάθξπλζεο ν λένο ειεγθηήο έρεη θαη απηφο ην
δηθαίσκα λα αξλεζεί ην δηνξηζκφ ηνπ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα αλ δηαπηζηψζεη
φηη ε ηειεπηαία δελ έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηε λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο
ή ρξήζεσλ. Γλσζηνπνηεί, ινηπφλ, απηή ηνπ ηελ επηθχιαμε εγγξάθσο ζηε δηνίθεζε ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε θνηλνπνίεζε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ε γλσζηνπνίεζε απηή
κπνξεί λα αξζεί κφλν κεηά απφ εμφθιεζε ή κε εηδηθή έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ θνξέα.
(http://www.soel.gr)
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3.11.2.7 Πποζηαζία ηος κύποςρ ηος ώμαηορ Οπκυηών Δλεγκηών
Λογιζηών
Η ηειεπηαία Δηδηθή Γηάηαμε, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ θχξνπο
ηνπ .Ο.Δ.Λ. απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγθηέο. Η νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπ θχξνπο θαη ησλ ειεγθηψλ ηνπ ή ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ ηνπ απνηειεί
πξάμε αζέκηηε θαη απαγνξεπηηθή. Δπηπξφζζεηα ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν
ζρνιηαζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε κφλε εμαίξεζε ηελ εκπηζηεπηηθή αλαθνξά
πξνο ην ζπκβνχιην ή ηνπο ππφινηπνπο ειεγθηηθνχο θνξείο.
ηε δηάηαμε απηή νξίδεηαη ιεπηνκεξψο ην ηη ζεσξείηαη ππνβάζκηζε απφ κέξνπο ελφο
νξθσηνχ ειεγθηή ή ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα. Χο απαξάδεθηεο λννχληαη νη ζπλερείο απνθιίζεηο
απφ απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θπζηθά ε ηήξεζε πξνηχπσλ
δηαθνξεηηθψλ απφ ηα απνδερφκελα απφ ην ψκα. Σέινο ζεσξείηαη απξεπήο θαη αλάξκνζηε
νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πξνζβιεηηθή θαηά νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ., θαηά νξγάλνπ ηνπ
ειεγρφκελνπ, θαηά ζπλαδέιθνπ κέινπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ή θαηά ηεο δηνίθεζεο ειεγθηηθνχ
θνξέα. (http://www.soel.gr)

3.11.3 Διδικέρ Απμοδιόηηηερ και Τποσπεώζειρ Και Σελικέρ Γιαηάξειρ
Μεηά ην πέξαο ησλ Δηδηθψλ Γηαηάμεσλ ν Καλνληζκφο αλαθέξεηαη θαη ζε θάπνηεο Δηδηθέο
Αξκνδηφηεηεο πνπ δηέπνπλ ηα κέιε ηνπ. Απηέο θπζηθά θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ ππνρξέσζε
πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηελ άκεζε θαηαγγειία νπνηαζδήπνηε
παξάβαζήο ηνπ. Δλέρεη θπζηθά θπξψζεηο γηα απηέο ηηο παξαβάζεηο νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ
ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη απηφ πξάηηεη αλαιφγσο ηελ πεξίζηαζε. Γελ απνθιείεηαη ε
παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην αιιά αθφκα θαη ε δηαγξαθή ελφο κέινπο απφ ην
.Ο.Δ.Λ..
Σέινο ζηηο Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο Γηαηάμεηο ηνλίδεηαη ζην Άξζξν 12 ε θαλνληθή
ηζρχο ησλ πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ θαη νξίδεηαη έλα ειάρηζην φξην
αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο. Με ην άξζξν απηφ ν Καλνληζκφο πξνζπαζεί
λα πξνζηαηεχζεη φζα κέιε ηνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή αδξάλεηα, ρσξίο, θπζηθά απηή
λα νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα. (http://www.soel.gr)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
4.1 Διζαγυγικά
Η έξεπλα πνπ αθνινπζεί δηεμήρζε κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο θαη αλάιπζεο αλψλπκσλ
εξσηεκαηνινγίσλ κε ζθνπφ ηφζν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ ινγηζηψλ κε ηνπο Καλνληζκνχο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο φζν θαη ηε δηαπίζησζε
ηνπ θαηά πφζν απηνί αθνινπζνχληαη ζε ππνζεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο
ζα κπνξνχζαλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη νη ειεγθηέο ινγηζηέο.
Χο δείγκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε έλαο αξηζκφο ειεγθηψλ
ινγηζηψλ απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο ηεο Θεζζαινλίθεο. ηάιζεθαλ 63 εξσηεκαηνιφγηα ζην
ζχλνιν ηνπο απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ ηα 48 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 76,19 %). Κχξηνο
ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα επηιερζνχλ άηνκα, ηα νπνία ζα ήηαλ κέιε, ηνπ ψκαηνο
Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ψζηε νη απαληήζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηεο
ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαθξίλεη ηα κέιε ηνπ.
Η έξεπλα είλαη πνζνηηθήο θχζεσο θαη θάζε εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 22
εξσηήζεηο. Οη 22 απηέο εξσηήζεηο είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο κε ηα
εξσηήκαηα λα μεθηλνχλ αξρηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα κε θάπνηεο γεληθέο
εξσηήζεηο φζνλ αθνξά ζηε γλσξηκία ησλ εξσηψκελσλ κε ηελ Ηζηθή θαη Γενληνινγία, ζην
ηξίην κέξνο νη εξσηήζεηο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο ζηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ηέινο
ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα εξσηήκαηα κε ηε κνξθή κηθξψλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ
δεηείηαη απφ ηνπο εξσησκέλνπο λα πεξηγξάςνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηελ εθάζηνηε
πεξίζηαζε.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εξσηήζεηο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, φπνπ
εκπεξηέρνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, απνηεινχλ ζηελ νπζία κεηαβιεηέο ειέγρνπ νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζε κία βαζχηεξε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν
θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ απαληήζεσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο
ελφο κέζνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ ρψξνπ.
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4.2 Μεθοδολογία
Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε µε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS. Σν SPSS είλαη έλα απφ ηα
πιένλ ρξεζηκφηεξα εξγαιεία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαζψο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία ησλ
απαληήζεσλ µε πνηθίινπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα εχξεζεο ηφζν πην απιψλ φζν θαη πην ζχλζεησλ ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ.
Μέζσ ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εχξεζε πνζνζηψλ, κέζσλ
φξσλ θαζψο θαη θαηαλνκψλ, αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο θαη, θπζηθά, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο φισλ απηψλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Οη απαληήζεηο εηζήρζεθαλ ζην πξφγξακκα κε ηε κνξθή θσδηθψλ γηα ηελ αλάιπζε
ηνπο θαη ηε ζπιινγή ησλ επηζπκεηψλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ αλάινγα µε ηελ
ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην νη εξσηψκελνη
έπξεπε λα δηαιέμνπλ µία απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο νη νπνίεο θσδηθνπνηήζεθαλ µε
ηε κνξθή αθέξαηνπ αξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο δηαθξηηέο
θαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ βξίζθνληαη εληφο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ δηαζηήκαηνο αλάινγα
µε ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

4.3 Δπυηημαηολόγιο
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κνηξάζηεθε παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. Όπσο
αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ηνλίζηεθε θαη ζηνπο εξσηψκελνπο ηα
εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα. Σα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ είλαη απφξξεηα θαη εκπηζηεπηηθά
θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.

4.4 Ανάλςζη Συν Αποηελεζμάηυν
Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο
κε ην SPSS. Η αλάιπζε ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο φζα θαη ηα κέξε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
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4.4.1 Ππώηο κέλορ Δπυηημαηολογίος
ην πξψην ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ησλ εξσηψκελσλ. Πεξηέρεη δειαδή γεληθέο εξσηήζεηο µε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα ζχγθξηζε ηνπο
µε ηηο νπζηψδεο εξσηήζεηο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη λα
δνζεί απάληεζε ζην θαηά πφζν ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ ή
αθφκε θη απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ ρψξν. Οη κεηαβιεηέο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ ζηε
ζπλέρεηα ζε κία εηδηθφηεξε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πεξί εζηθήο.
ηελ πξψηε εξψηεζε, πνπ αθνξνχζε ην θχιν ησλ ειεγθηψλ, απάληεζαλ 35 άληξεο
θαη 13 γπλαίθεο. Σν πνζνζηφ ησλ αληξψλ απνηειεί ην 72,92 % ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ
γπλαηθψλ πνπ αλέξρεηαη κφλν ζην 27,08 %. Σα πνζνζηά απηά καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη µε ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή θιίλεη πνζνηηθά
πξνο ην αλδξηθφ θχιν. Απηφ κπνξεί θάιιηζηα λα νθείιεηαη ζην φηη ε δνπιεηά ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή ινγηζηή είλαη έλα επάγγεικα ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ πνπ πξνυπνζέηεη πνιιέο ψξεο
εξγαζίαο θαη ίζσο νη γπλαίθεο λα δηζηάδνπλ λα ην αθνινπζήζνπλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ
νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Σα παξαπάλσ δελ ζεκαίλνπλ, θπζηθά, φηη ππάξρνπλ ζην
επάγγεικα πεξηνξηζκνί κε βάζε ην θχιν, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε ην επάγγεικα ηνπ θιεξηθνχ
ή αληίζηνηρα κε απηφ ηεο αεξνζπλνδνχ.
Γιάγπαμμα 1.1: Φύλο

Η δεχηεξε εξψηεζε είρε λα θάλεη κε ηελ ειηθία ησλ ειεγθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θιάδνπ (50%) απνηεινχλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ειεγθηέο νη
νπνίνη είλαη 24 άηνκα. Αθνινπζνχλ νη ακέζσο κηθξφηεξνη ζε ειηθία νη νπνίνη είλαη 11

38

(22,92%), ζηε ζπλέρεηα 9 άηνκα απνηεινχλ ηελ ειηθηαθή νκάδα 31-40 (18,75%) θαη ηέινο
κφλν 4 άηνκα απνηεινχλ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζην ρψξν. Σα πνζνζηά απηά κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ ηφζν επράξηζηα φζν θαη δπζάξεζηα. Απφ ηε κία είλαη θαιφ πνπ ην ψκα ησλ
Διεγθηψλ απνηειείηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ άηνκα κε εκπεηξία ζην ρψξν, απφ ηελ άιιε
φκσο αληαλαθιά θαη ηνπο δπζκελείο θαηξνχο ζηνπο νπνίνπο δνχκε κε ηελ αλεξγία λα καζηίδεη
ηνπο ζεκεξηλνχο λένπο.
Γιάγπαμμα 1.2: Ηλικία

Η ηξίηε εξψηεζε αζρνινχληαλ κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ησλ ειεγθηψλ. Οη
απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε ππνδεηθλχνπλ φηη νη πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
ρψξν είλαη θάηνρνη ελφο βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (29 άηνκα),
πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην 60,42%. Βέβαηα είλαη αξθεηνί θαη νη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθψλ
δηπισκαηψλ κε πνζνζηφ 35,42% (17 άηνκα) αιιά κφλν µηα κηθξή κεηνςεθία, απηή ησλ 2
αηφκσλ, έθηαζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην έπαθξνλ απνθηψληαο θαη έλα δηδαθηνξηθφ ηίηιν (4,17%).
ε γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαζψο δείρλνπλ ηελ επηζπκία ησλ
ειεγθηψλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, γηα απηφ παξαηεξνχκε θαη απηά ηα πνζνζηά ζηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ίζσο θάπνηνο λα πεξίκελε κεγαιχηεξα πνζνζηά πεξαηηέξσ ζπνπδψλ
απφ αλζξψπνπο µε ρξφληα εκπεηξίαο ζην ρψξν αιιά απηφ εμεγείηαη εχθνια εάλ αλαινγηζηεί
θαλείο ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε θαη έρεη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαζψο θαη ην
θφξην εξγαζίαο, ιφγνη αλαζηαιηηθνί ζηελ απφθηεζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο πφζν
κάιινλ δηδαθηνξηθνχ.
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Γιάγπαμμα 1.3: Μοπθυηικό Δπίπεδο

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε νη ειεγθηέο εξσηήζεθαλ γηα ηα έηε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
εκπεηξίαο. Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη, 19 άηνκα, απάληεζαλ φηη έρνπλ
πάλσ απφ 25 έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην ρψξν (39,58%). Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ
22,92% ηα άηνκα κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 6 κε 15 έηε (11 άηνκα),ζηε ζπλέρεηα κε ην ίδην
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,75% ζπλαληάκε ηα άηνκα ηφζν κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 16
έσο 25 έηε φζν θαη κε 0 έσο 5 έηε (9 άηνκα). πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά απηά κε ηελ ειηθία
παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη Οξθσηνί Διεγθηέο εηζέξρνληαλ ζην ρψξν κε ην πέξαο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ηεο απμεκέλεο ζε έηε εκπεηξίαο απνηειεί δεδνκέλν ηδηαίηεξα
βνεζεηηθφ γηα ηελ έξεπλα ιφγσ ηνπ φηη νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο,
ησλ θαζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ, ζα δνζνχλ απφ άηνκα
κε ηδηαίηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ζην ρψξν.
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Γιάγπαμμα 1.4: Έηη Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ

4.4.2 Γεύηεπο κέλορ Δπυηημαηολογίος
Σν δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ζεσξείηαη αλαγθαία
ε γλψζε θαη εμνηθείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη
εζηθήο. θνπφο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ινγηζηψλ πάλσ ζε ζέκαηα
εζηθήο θχζεσο θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ θαλνληζκψλ πάλσ ζηελ εζηθή θαη ηε δενληνινγία ζε
Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Δπηπξφζζεηα αλαιχνληαη νη πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε
ζέκαηα φπσο ε δηδαζθαιία ηεο εζηθήο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαζψο θαη ε πξνζσπηθή
ηνπο ελεκέξσζε πάλσ ζε δεκνζηεπζείζεο ινγηζηηθέο παξαπνηήζεηο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη
θαηά θαηξνχο ηελ θνηλή γλψκε.
Με ηελ πξψηε θαη δεχηεξε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο ησλ εξσηήζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη αληηιεπηφ ζε πνην βαζκφ είλαη νη εξσηψκελνη
ελεκεξσκέλνη πάλσ ζε Καλνληζκνχο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο εγρψξηνπο θαη κε. Απφ ηα
παξαθάησ γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο έρνπλ θαιή γλψζε ησλ
Καλνληζκψλ θαη Κσδίθσλ κε ηα πνζνζηά κε ηα πνζνζηά ηνπ «Αξθεηά Καιά» λα είλαη
ηδηαίηεξα πςειά θαη ζηα δχν γξαθήκαηα (45,38% θαη 27,08% αληίζηνηρα). Μάιηζηα ζηνλ
πξψην δηάγξακκα πνπ αθνξά θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο ειιεληθήο έλσζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ
έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 22,92%, δήισζε φηη γλσξίδεη ηέιεηα ηνπο
θαλφλεο απηνχο (11 άηνκα). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ιίγν κηθξφηεξν φζνλ αθνξά ηνπο δηεζλείο
θαλφλεο, πνπ 9 άηνκα δήισζαλ φηη ηνπο γλσξίδνπλ ηέιεηα (18,75%), γεγνλφο, φκσο, πνπ θαη
πάιη παξακέλεη εληππσζηαθφ. πκπεξαίλνπκε έηζη φηη αξθεηνί Έιιελεο ειεγθηέο κεγεζχλνπλ
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ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν κειεηψληαο θαλφλεο δενληνινγίαο φρη κφλν εγρψξησλ αιιά θαη
δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. Σελ επηινγή «Μέηξηα» επέιεμαλ 22 άηνκα θαη ζηηο δχν εξσηήζεηο
(πνζνζηά 31,25% θαη 45,83% αληίζηνηρα) θαη κφλν 4 άηνκα (8,33%) δήισζαλ φηη δελ έρνπλ
μαλαθνχζεη γηα ηνλ Κψδηθα ηεο IFAC, ελψ δελ ππήξρε νχηε έλαο πνπ λα κελ γλσξίδεη ηνλ
Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ .Ο.Δ.Λ..
Γιάγπαμμα 1.5: Γνώζη ηος Κανονιζμού

Γιάγπαμμα 1.6: Γνώζη ηος Κώδικα Ηθικήρ

Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ ηος .Ο.Δ.Λ

για Δπαγγελμαηίερ Λογιζηέρ ηηρ (IFAC)

Σα απνηειέζκαηα ησλ δπν απηψλ εξσηήζεσλ θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθά
θαζψο θαλεξψλνπλ φηη ην επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ ειιήλσλ ινγηζηψλ πάλσ ζε θαλφλεο
δενληνινγίαο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθφ. Η γλσζηηθή ηππηθφηεηα ηνπ
ππφβαζξνπ εζηθήο πνπ θαίλεηαη φηη θαηέρνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
θαζψο ζηε δνπιεηά ηνπ ειεγθηή ε εζηθή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπλνιηθή ζεηηθή
εηθφλα πνπ επηδεηθλχεη πξνο ηα έμσ. Η πξναλαθεξζείζα εμνηθείσζε πξνζδίδεη ζην
θνξνινγηθφ απηφ νξγαληζκφ ηελ απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη
εμσηεξηθνί ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ.
ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε εξψηεζε, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα καζήκαηα Ηζηθήο θαη
Γενληνινγίαο θαη θαηά πφζν απηά θξίλνληαη σο ζεκαληηθά, ε πιεηνςεθία ππήξμε ζεηηθή
ηφζν σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο φζν θαη σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο. Με ην ζπληξηπηηθφ
πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 75% (36 άηνκα), ε πιεηνςεθία ησλ ειεγθηψλ δήισζε φηη έρεη
παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα επαγγεικαηηθήο εζηθήο ή δενληνινγίαο θαη, κάιηζηα, έλα
αληίζηνηρα κεγάιν πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 68,75% (33 άηνκα) δήισζε φηη πηζηεχεη φηη απηά
ηα καζήκαηα ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή
Λνγηζηή. Απηά ηα πνζνζηά δελ δείρλνπλ κφλν ηελ επαξθή γλψζε πνπ θαηέρνπλ νη ειεγθηέο
ζε απηά ηα ζέκαηα αιιά επηπιένλ ην γεγνλφο φηη ε γλσξηκία ηνπο κε ηα καζήκαηα απηά ηνπο
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έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπο ζηνπο ελ δπλάκεη
ειεγθηέο ινγηζηέο.
Γιάγπαμμα 1.7: Παπακολούθηζη

Γιάγπαμμα 1.8: Τποσπευηική ή Όσι η

Μαθημάηυν Δπαγγελμαηικήρ Ηθικήρ

Παπακολούθηζη Μαθημάηυν

ή Γεονηολογίαρ

Δπαγγελμαηικήρ Ηθικήρ ή Γεονηολογίαρ

ηελ πέκπηε εξψηεζε, ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο, νη ειεγθηέο ξσηήζεθαλ γηα ην θαηά
πφζν ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο εηαηξηθψλ ζθαλδαιψλ. ηελ εξψηεζε απηή
παξαηεξνχκε φηη 36 άηνκα, δειαδή έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (75 %), θξνληίδεη λα
ελεκεξψλεηαη πεξηζηαζηαθά γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο. Μφλν 4 άηνκα
(8,33%) δελ ελεκεξψλνληαη πνηέ ελψ πιήξσο ελεκεξψλνληαη 8 άηνκα (16,67%). ε γεληθέο
γξακκέο, δειαδή, νη νξθσηνί ειεγθηέο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ κία επαθή κε ηηο ινγηζηηθέο
απάηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν. Σν θαηλφκελν απηφ ίζσο έρεη ηηο βάζεηο ηνπ
ζην φηη Διιάδα είλαη, δπζηπρψο, µηα θαηεμνρήλ ρψξα δηαθζνξάο, άξα απάηεο θαη ζθάλδαια
πνπ έρνπλ ζπκβεί είλαη πνιχ πηζαλφλ λα επαλαιεθζνχλ. Με ηελ ελεκέξσζε, φκσο, πάλσ ζε
απηά νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ ηη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζπλαληήζνπλ,
έηζη ψζηε λα δξάζνπλ απνδνηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί.
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Γιάγπαμμα 1.9: Δνημέπυζη σεηικά με
Οικονομικά κάνδαλα

Σν δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θιείλεη κε κία εξψηεζε ζρεηηθή κε ηηο
εξσηήζεηο εθηά θαη νρηψ ( ηξίηε θαη ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο αληίζηνηρα).
Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα πνζνζηά, 28 άηνκα (58,33%) ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ αξθεηά βνεζεηηθή
κία πξψηκε γλσξηκία κε ηελ Ηζηθή θαη Γενληνινγία, 18 (37,50%) ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ πνιχ
βνεζεηηθή θαη κφλν 2 (4,17%) δελ ηε ζεσξνχλ θαζφινπ βνεζεηηθή. Η πιεηνςεθία, ινηπφλ,
ζεσξεί φηη κηα γλσξηκία κε ηελ Ηζηθή απφ ηηο πξνπηπρηαθέο αθφκα ζπνπδέο ζα απνηεινχζε
ηδηαίηεξε βνήζεηα γηα ηνπο επίδνμνπο ειεγθηέο. πγθξίλνληαο ηε κε ηελ εξψηεζε νρηψ
ζπκπεξαίλνπκε φηη ελψ νη ειεγθηέο ζεσξνχλ φηη φλησο κία πξψηκε γλσξηκία κε ηελ εζηθή ζα
έθαλε θαιφ ζηνπο επίδνμνπο ειεγθηέο (θαζψο κφλν 2 άηνκα επέιεμαλ ην «Καζφινπ»), απηφ
δελ ηελ θάλεη απηφκαηα θαη απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα.
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Γιάγπαμμα 1.10: Ππώιμη Γνυπιμία με ηην
Δπαγγελμαηική Ηθική και Γεονηολογία

4.4.3 Σπίηο κέλορ Δπυηημαηολογίος
ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηρεηξείηαη κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ πψο
γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ε έλλνηα ηεο εζηθήο γεληθά. Σν ηξίην ζθέινο
πεξηέρεη ζέκαηα εζηθήο θχζεσο µε ζθνπφ ηελ νκαιή θαηάιεμε ζηνλ ηνκέα, πνπ ζηελ νπζία
µαο απαζρνιεί, απηφλ ηνπ ειέγρνπ. Η εζηθή γεληθά απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη κηαο
πγηνχο θνηλσλίαο θαζψο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Η βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο δηαδξακαηίδεη κείδνλα ξφιν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο πφζν κάιινλ ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ ειέγρνπ.
Η πξψηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ ζθέινπο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε εζηθή
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (54,17%), πνπ
απνηειείηαη απφ 26 άηνκα, ζεσξεί φηη φλησο ν άλζξσπνο κεγαιψλνληαο δηακνξθψλεη ηηο
απφςεηο ηνπ πάλσ ζηα ζέκαηα εζηθήο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη 17
επηπιένλ ειεγθηέο πνπ έρνπλ αθφκε πην ηζρπξή πίζηε πάλσ ζε απηήλ ηελ πεπνίζεζε (35,42%
επέιεμαλ ηελ επηινγή «Πνιχ»). Μφλν ην 10,42% πηζηεχεη φηη γελληφκαζηε κε ηηο απφςεηο
πεξί εζηθήο θαη νη εκπεηξίεο πνπ βηψλνπκε ζηε δσή καο δελ δηαδξακαηίδνπλ θαλέλα ξφιν.
Έηζη, ζε κηα πξψηε γλσξηκία κε ηηο απφςεηο ησλ ειεγθηψλ πάλσ εζηθή γεληθά, παξαηεξνχκε
φηη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ραξαθηεξίδεη ηελ εζηθή ζαλ έλα κάζεκα πνπ παίξλεη ν
θαζέλαο απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο θαη βηψκαηα ηνπ.
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Γιάγπαμμα 1.11: Γιαμόπθυζη ηηρ Ηθικήρ από ηιρ Δμπειπίερ

Η εξψηεζε δψδεθα (ε δεχηεξε ηνπ ηξίηνπ ζθέινπο) παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ. Δλδηαθέξνλ φρη κφλν απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο αιιά θαη θνηλσληθήο
γεληθφηεξα. Οη πεξηζζφηεξνη, ινηπφλ, απφ ηνπο ειεγθηέο απάληεζαλ ζεηηθά, κε ην πνζνζηφ
ηνπ 64,58% (31 άηνκα) λα ππνζηεξίδεη φηη φλησο ε εζηθή ζηακαηά εθεί πνπ μεθηλά ην
ζπκθέξνλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη, απαξαίηεηα, φηη απνηειεί κία πξνζσπηθή άπνςε θαη φηη φινη
νη ειεγθηέο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ηελ ελζηεξλίδνληαη θαη μερλνχλ ηελ εζηθή ηνπο κπξνζηά
ζην ζπκθέξνλ. Έρεη γίλεη θαλεξφ, κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
εξσηεζέληεο απνηεινχληαη απφ άηνκα κε καθξνρξφληα εκπεηξία ζην ρψξν. Έρνληαο, ινηπφλ,
ηφζα ρξφληα εξγαζίαο θαη εξρφκελνη, κέζσ ηνπ επαγγέικαηνο, ζε επαθή κε έλα κεγάιν
αξηζκφ αηφκσλ, ζπλαδέιθσλ θαη κε, ίζσο έρνπλ νδεγεζεί ζην δπζάξεζην ζπκπέξαζκα φηη
ζπκθέξνλ θαη εζηθή είλαη δχν έλλνηεο αζπκβίβαζηεο.
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Γιάγπαμμα 1.12: ςμθέπον και Ηθική

Η επφκελε εξψηεζε εμεηάδεη ηε γλψκε ησλ ειεγθηψλ πάλσ ζε κηα ζπλήζεο
παξεμήγεζε, απηή ηεο ηαχηηζεο ηεο εζηθήο κε ην ζπκθέξνλ. Φαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο φηη
θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη γλψζηεο απηήο ηεο παξεμήγεζεο γηα απηφ θαη 35άηνκα
απάληεζαλ αξλεηηθά (72,92%). Όπσο έρεη αλαιπζεί εθηελψο θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην
δελ αξθεί µηα πξάμε λα είλαη λφκηκε γηα λα είλαη θαη εζηθή. Η εξψηεζε πνπ ηέζεθε είλαη µηα
ακθηιεγφκελε πξφηαζε πνπ ρξίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ηφζν ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο
φζν θαη θαζεκεξηλφηεηαο. Δάλ ν ειεγθηήο ινγηζηήο έξζεη αληηκέησπνο κε κηα ηέηνηα
θαηάζηαζε απαηηείηαη απφ κέξνπο ηνπ ιεπηή δηαρείξηζε θαη πξνζνρή. Μπνξεί απφ λνκηθήο
απφςεσο λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο φηαλ πξνβαίλεη ζε κία πξάμε ρσξίο, φκσο, απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ε πξάμε απηή δελ απνηειεί, απηφκαηα, έιιεηςε ζεβαζκνχ σο πξνο ην θνηλσληθφ
ζχλνιν.

47

Γιάγπαμμα 1.13: Νόμορ και Ηθική

Η εξψηεζε δεθαηέζζεξα θαιεί ηνπο εξσηεζέληεο ζην δίιεκκα ηεο παξαλνκίαο ζε
πεξίπησζε, φκσο, πνπ δελ ζα δηέηξεραλ θάπνην θίλδπλν. Βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη
δηαιέγνπλ κία κέζε νδφ θαη έρνπκε 38 άηνκα ( 79,17%) λα δειψλνπλ φηη ζα πξνρσξνχζαλ ζε
απηή ηελ πξάμε αλάινγα κε ην ηη ζα δηαθπβεπφηαλ. Σηο ππφινηπεο απαληήζεηο επέιεμαλ πνιχ
ιίγα άηνκα, 4 δήισζαλ, ρσξίο δεχηεξε ζθέςε, φηη ζα ην έπξαηηαλ (8,33%) θαη 6 φηη αθφκα
θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ζα παξαλνκνχζαλ πνηέ (12,50%).
Γιάγπαμμα 1.14: Καηαπάηηζη ηος Νόμος ζηην
Πεπίπηυζη μη Ύπαπξηρ ςνεπειών

Η απάληεζε ηεο κείδνλνο πιεηνςεθίαο κπνξεί λα έρεη δχν φςεηο, είηε νη ειεγθηέο ηελ
επηινγή «Αλάινγα» ηελ εξκελεχνπλ σο κία θαηάζηαζε δσήο θαη ζαλάηνπ, ζηελ νπνία δελ ζα
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είραλ άιιε επηινγή απφ ηελ παξαλνκία είηε φηη, φλησο, αλ ππήξρε απνπζία λνκηθψλ
ζπλεπεηψλ νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ζα πξνέβαηλαλ ζε µηα αλήζηθε πξάμε ηθαλνπνηψληαο
ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηφρν ελαληίνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Η πξψηε πεξίπησζε πξνδίδεη
ηελ επθνιία κε ηελ νπνία νη θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ άιιε ηξνπή αθνχ ηειηθά νη
δπζθνιίεο είλαη ηθαλέο λα νδεγήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζε ιχζεηο απειπηζίαο άδεηεο απφ
επαγγεικαηηζκφ. Γηα ηνπο ειεγθηέο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ε δεχηεξε πεξίπησζε, έξρεηαη
ζην θσο ε ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο ζηε δηαηήξεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζα
κπνξνχζε λα ιεθζεί ππ’ φςηλ ζε απηή ηελ απάληεζε είλαη θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο
ζπγθπξίεο πνπ πιήηηνπλ ζήκεξα ηελ Διιάδα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα νδεγεί ηνπο
αλζξψπνπο ζε επηινγέο εχθνινπ θέξδνπο.
Η ηειεπηαία απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ ζθέινπο θαιεί ηνπο ειεγθηέο λα
απαληήζνπλ αλ ζα ππέγξαθαλ έλα έγγξαθν εθφζνλ ηνπο ην δεηνχζε θάπνηνο ηνλ νπνίνλ
εκπηζηεχνληαη απφιπηα. Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή, αλ θαη αλακελφκελεο, θξίλνληαη
ιίγν αλεζπρεηηθέο. Οδεγνχκαζηε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν θη αλ ν επαγγεικαηηζκφο
δηαθξίλεη έλαλ ειεγθηή, απηφο δελ παχεη λα δεκηνπξγεί θαη δεζκνχο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ
ηνπ, θάηη πνπ θαιψο ή θαθψο θαίλεηαη λα επεξεάδεη, σο έλα βαζκφ, θαη ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ. Η πιεηνςεθία, ινηπφλ, κε 36 άηνκα, δειψλεη φηη ζα ππέγξαθε έλα έγγξαθν
θαζαξά θαη κφλν επεηδή ζα ηνπο ην δεηνχζε έλα άηνκν απφιπηεο εκπηζηνζχλεο (75%), ελψ νη
ππφινηπνη 12 απαληνχλ φηη δελ ζα ην έθαλαλ (25%).
Γιάγπαμμα 1.15: Τπογπαθή Δγγπάθος μεηά από
Αίηημα Αηόμος Απολύηος Δμπιζηοζύνηρ
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4.4.4 Σέηαπηο κέλορ Δπυηημαηολογίος
Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ
ειεγθηψλ ζε πξνθιήζεηο θαη ζπκβάληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Απνηεινχλ, θαηά έλα ηξφπν, ζχληνκνπ ηχπνπ case studies, ηα νπνία
έρνπλ ζηφρν λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπκε εάλ νη θαλφλεο δενληνινγίαο έρνπλ
θαζνιηθή εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ή ε ζπκπεξηθνξά ησλ
ειεγθηψλ ζε ζέκαηα εζηθήο θχζεσο κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηελ πεξίζηαζε. Πξνρσξψληαο
ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπλε ππφ πνηεο ζπλζήθεο νη θψδηθεο
θαη θαλνληζκνί ηεξνχληαη θαηά γξάκκα θαη πφηε θαηαζηξαηεγνχληαη είηε γηαηί ιακβάλνληαη
σο ήζζνλνο ζεκαζίαο είηε γηαηί δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα.
Σν ηέηαξην ζθέινο μεθηλά κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ζε
εηαηξία πειάηε, ζηελ νπνία, φκσο, ππάξρεη ηδηνθηεζία κεηνρψλ. Παξαηεξνχκε φηη ηε λνκηθή
νδφ πνπ επηηάζζεη ν Καλνληζκφο, απηή ηεο άκεζεο πψιεζεο ησλ κεηνρψλ, ζα αθνινπζνχζαλ
16 άηνκα, κε ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 33,33%. Η κεηνςεθία, 11, δειαδή, άηνκα, ζε κηα
πξνζπάζεηα απελνρνπνίεζεο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, ζα επέιεγαλ λα αθνινπζήζνπλ
επηθαλεηαθά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη ζα κεηαβίβαδαλ ηηο κεηνρέο ζε θάπνην ζπγγελή
(22,92%). Σν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 43,75% (21 άηνκα) δειψλεη φηη ζα δεηνχζε απαιιαγή
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κέζσ ηεο άξλεζήο ηνπ λα αλαιάβεη ηνλ πειάηε. Απηφ, θπζηθά, ζα
απνηεινχζε κηα απιή παξεξκελεία ηεο δηάηαμεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαζαξά φηη
απαγνξεχεηαη ε θαηνρή κεηνρψλ φρη κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ ειεγθηή πνπ αλαιακβάλεη
θαζήθνληα αιιά απφ ην ζχλνιν ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξίαο γεληθφηεξα.
Γιάγπαμμα 1.16: Καηοσή Μεηοσών Πελάηη
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θνπφο ηεο δεχηεξεο εξψηεζεο ηνπ ηέηαξηνπ ζθέινπο είλαη λα θαηαζηήζεη θαλεξφ ην
θαηά πφζν αθνινπζείηαη ε εζηθή φηαλ πξνθχπηεη ε επθαηξία ηνπ εχθνινπ θέξδνπο. Γπζηπρέο,
θπζηθά, είλαη ην γεγνλφο φηη 8,33% ( 4 άηνκα), αλ θαη ρακειφ ην πνζνζηφ δελ παχεη λα είλαη
ιππεξφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηη δηαθπβεχεηαη, ζα εθκεηαιιεπφηαλ απηήλ ηελ πξνλνκηαθή
πιεξνθνξία πνπ ζα είρε ράξε ζηε δνπιεηά ηνπ. Θα επέλδπε, ινηπφλ, αλήζηθα πξνδίδνληαο
έηζη ηελ ερεκχζεηα πνπ φθεηιε λα δηαηεξήζεη σο πξνο ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
πειάηε. Ο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη κφλν ηε λφκηκε ακνηβή
απφ ηνλ πειάηε θαη δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλα άιιν φθεινο. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ,
ην νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ 7 άηνκα, δειψλνπλ φηη, ελψ απηά δελ ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ
πξνο ίδην φθεινο, παξ’ φια απηά

ζα ελεκέξσλαλ θάπνηνλ γλσζηφ ηνπο (14,58%).

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ηα άηνκα απηά ζα επέιεγαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε πιάγην
ηξφπν βγαίλνληαο έηζη θεξδηζκέλνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Γελ ζα ππήξρε κελ ν θφβνο λα
απνθαιπθζνχλ, ζα ηνπο δηλφηαλ δε ε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζην ζηελφ ηνπο θηιηθφ
πεξηβάιινλ κία επθαηξία λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά.
Γιάγπαμμα 1.17: Δκμεηάλλεςζη Οικονομικών ηοισείυν Πελάηη

Σελ νδφ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο ζα αθνινπζνχζε ην ζπληξηπηηθφ
πνζνζηφ ηνπ 77,08% (37 άηνκα), ην νπνίν ζα έπξαηηε εζηθά θαη ζα αθνινπζνχζε θαλνληθά
ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ηνπ. ην ζχλνιφ ηνπο, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο απηήο
είλαη ελζαξξπληηθά, φπσο θαλεξψλνπλ ηα παξαπάλσ πνζνζηά, θαζψο ε ερεκχζεηα θαη ε
δηαθχιαμε ηεο κπζηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο
αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλαλ ειεγθηή θαζψο έηζη θεξδίδεη ηφζν ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ.
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Η εξψηεζε 18 ζέηεη ζηνπο ειεγθηέο ην εξψηεκα αλ ζα απνδέρνληαλ πνηέ δψξν
πςειήο ρξεκαηηθήο αμίαο απφ πειάηε. Οη πεξηζζφηεξνη, 29 άηνκα (60,42 %), δήισζαλ φηη ζα
αξλνχληαλ επγεληθά µηα ηέηνηα πξάμε, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην αίζζεκα
εζηθήο αλ θαη δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε απηφ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Σηο πξνβιεπφκελεο
δηαηάμεηο ζα αθνινπζνχζε θαηά γξάκκα έλα κηθξφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 10,42%
θαηαγγέιινληαο ηελ πξάμε γηα ρξεκαηηζκφ. Πνιχ ιίγνη, ινηπφλ, ζα επέιεγαλ ηε ιχζε ηεο
θαηαγγειίαο, πηζαλφλ, ζεσξψληαο φηη θάηη ηέηνην ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη
ζα ήηαλ πεξηηηέο αςηκαρίεο κε ηνπο πειάηεο, θαζψο νη λνκηθέο θπξψζεηο ζηελ Διιάδα γηα
ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο είλαη ειάρηζηεο ή αθφκα θη αλχπαξθηεο. Ναη κελ ε ειεγθηηθή
εηαηξία έρεη σο θχξην κέιεκά ηεο, πάληα, ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δελ παχεη, φκσο, λα
πξνζηαηεχεη, κέζα θπζηθά ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε εζηθή, ηνπο πειάηεο ηεο.
Γιάγπαμμα 1.18: Γώπο Ττηλήρ Υπημαηικήρ Αξίαρ από Πελάηη

Γπζάξεζην είλαη, θπζηθά, ην γεγνλφο φηη ην 29,17%, 14 άηνκα, ζα απνδέρνληαλ έλα
αθξηβφ δψξν απφ πειάηε. Απηή ε απφθαζε ζα απνηεινχζε απεηιή ηφζν σο πξνο ηελ
πξνζσπηθή ηνπο αθεξαηφηεηα φζν θαη σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία
εξγάδνληαη. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηίκηαο δηεθπεξαίσζεο ηνπ ειέγρνπ, ε απνδνρή
αθξηβνχ δψξνπ δελ ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο ηίπνηα άιιν παξά κφλν σο ρξεκαηηζκφο.
Ίζσο κάιηζηα λα δεκηνπξγνχληαλ ζηνλ ειεγθηή θαη ε ππνζπλείδεηε ζθέςε φηη αλ θαη ηνλ
επφκελν ρξφλν επραξηζηήζεη κε ηνλ έιεγρφ ηνπ ηνλ πειάηε ζα δερηεί παξφκνηα αληηκεηψπηζε.
Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαζψο κπνξεί λα
ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη αμηνπηζηία ηφζν ηεο εηαηξίαο ηνπο φζν θαη ηνπ ειεγθηηθνχ
επαγγέικαηνο γεληθφηεξα.
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Η επφκελε εξψηεζε αζρνιείηαη κε ηελ απφθαζε πνπ ζα ιάκβαλε ν ειεγθηήο ζε
πεξίπησζε ζα αληηιακβαλφηαλ φηη θάπνηνο ζπλάδειθφο ηνπ δελ ζπκκνξθσλφηαλ κε ηνλ
Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ .Ο.Δ.Λ.. Όπσο θαη ζηελ εξψηεζε 15
παξαηεξνχκε φηη θαη εδψ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ειεγθηψλ ππεξηεξνχλ ηεο ηππηθήο
νδνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 32 άηνκα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (66,67%), ζα πηνζεηνχζε
κία πην νηθεία θαη αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε θαζηζηψληαο έηζη ηνπο εζηθνχο λφκνπο
αλελεξγνχο. Μφλν 3 άηνκα (6,25%) ζα θαηέθεπγαλ ζηε ιχζε ηεο θαηαγγειίαο
αθνινπζψληαο, έηζη, πηζηά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη νη ππφινηπνη 13 ζα ελεκέξσλαλ θάπνηνλ
αλψηεξν απνδεηθλχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ε εξγαζηαθή αθεξαηφηεηα κπνξεί λα
ζπλππάξμεη κε ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο (27,08%).
Γιάγπαμμα 1.19: ςνάδελθόρ πος Λειηοςπγεί Δνάνηια ζηιρ Απσέρ ηηρ Ηθικήρ

ηελ εξψηεζε 20 ηέζεθε ζηνπο ειεγθηέο ην δίιιεκα αλ ζα άιιαδαλ πνηέ ηε γλψκε
ηνπο ζε έθζεζε ειέγρνπ εθφζνλ ζα δέρνληαλ εληνιή απφ θάπνηνλ αλψηεξν. Απφ ηηο
απαληήζεηο γίλεηαη θαλεξή ε μεθάζαξε επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα πςειά ηζηάκελα ζηειέρε ζε
απηά ηεο ρακειφηεξεο θιίκαθαο. Με μεθάζαξε πιεηνςεθία, 72,92%, 35 ειεγθηέο δήισζαλ
φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ ηε γλψκε ηνπο αθνχ, φκσο, έρνπλ θάλεη, πξψηα,
ζαθείο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Σν 14,58% κάιηζηα δελ ζα έκπαηλε θαλ ζηε δηαδηθαζία λα
εμεγήζεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ αιιά ζα αθνινπζνχζε ηπθιά ηηο εληνιέο πνπ δέρηεθε (7 άηνκα),
ίζσο ιφγσ ηνπ φηη ζα ζεσξνχζε φηη δελ θέξεη ηελ άκεζε επζχλε. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη
θαληάδεη γηα ηνπο εξσηψκελνπο επθνιφηεξν λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ
πξντζηακέλνπ ηνπο παξά απηά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ, κφιηο ηεο
ηάμεσο ηνπ 8,33%, ζα αξλνχληαλ λα ην θάλεη κέλνληαο πηζηφ ζηηο εζηθέο ηνπ αμίεο, ελψ
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αθφκα ιηγφηεξνη, 2 άηνκα γηα ηελ αθξίβεηα, ζα αθνινπζνχζαλ ηε λνκηθή νδφ θαηαγγέιινληαο
ηελ πξάμε (4,17%).
Γιάγπαμμα 1.20: Αίηημα Ανυηέπος για Αλλαγή Γνώμηρ ζε Έκθεζη Δλέγσος

Η εξψηεζε 21 απνηειεί, ίζσο, ηνλ αθξνγσληαίν ιίζνο ηνπ επαγγέικαηνο ηεο
ειεγθηηθήο θαζψο αλαθέξεηαη ζηα ζπκθέξνληα πνπ ζα πξέπεη, πξσηίζησο, απηφο λα
εμππεξεηεί. Η πιεηνςεθία κε 47,92 % (23 άηνκα) δήισζε φηη πξσηαξρηθή ζέζε ζην
επάγγεικα ηνπ ειεγθηή απνηειεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Παξφιν πνπ απνηειεί ηελ
πιεηνςεθία δελ κπνξνχκε κε επθνιία λα ραξαθηεξίζνπκε ηα απνηειέζκαηα απνιχησο
επράξηζηα θαζψο ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο θάζε ειεγθηή ινγηζηή, ζπκθψλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο Ηζηθήο θαη ηεο Γενληνινγίαο, πξέπεη λα είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο
θνηλσλίαο. Γηα λα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, ινηπφλ, ην πνζνζηφ απηφ ελζαξξπληηθφ ζα
έπξεπε λα είλαη ζαθψο πςειφηεξν. Με ηελ εξψηεζε απηή απνδεηθλχεηαη, αθφκα κηα θνξά, ην
πφζν απέρεη ε ζεσξία απφ ηελ πξάμε.
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Γιάγπαμμα 1.21: ςμθέπονηα πος Δξςπηπεηεί έναρ Δλεγκηήρ

Η ζπγθεθξηκέλε, φκσο, ζεσξία δελ απνηειεί ηα ςηιά γξάκκαηα ηνπ θψδηθα αιιά ην
δσληαλφ ππξήλα ηνπ. Οη Καλνληζκνί θαη νη Κψδηθεο έρνπλ αμία κφλν θαη κφλν αλ
αθνινπζείηαη ην επξχηεξν θνηλφ θαιφ. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε
σο πξνο ην πξφζσπφ ησλ ειεγθηψλ, δηαθνξεηηθά ε φιε ε ππφζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο δελ ζα
έρεη λφεκα θαη αμία. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηα
παξαπάλσ είλαη απηφ πνπ εγσηζηηθά δειψλεη φηη εμππεξεηεί ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά
ζπκθέξνληα ( 3 άηνκα, πνζνζηφ 6,25%). Αξθεηά πςειφ πνζνζηφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 27,08%,
ζπγθέληξσζε θαη ε απάληεζε ζηελ νπνία ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία
απαζρνινχληαη νη ειεγθηέο έξρνληαη πξψηα (13 άηνκα), ελψ δελ ήηαλ ιίγνη θαη απηνί πνπ
δήισζαλ φηη εμππεξεηνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο (18,75%).
Σν εξσηεκαηνιφγην θιείλεη ζέηνληαο ζηνπο ειεγθηέο ην εξψηεκα πνηα ζα ήηαλ ε
αληίδξαζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ζα εξγαδφηαλ έλα ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πξφζσπν ζηελ
εηαηξία πνπ ζα θαινχληαλ λα ειέγμνπλ. Παξαηεξνχκε φηη ε λνκηθή θαη εζηθή νδφο
αθνινπζείηαη απφ 24 άηνκα ηα νπνία δειψλνπλ φηη ζα δεηνχζαλ αιιαγή πειάηε έηζη ψζηε λα
πξνζηαηεπζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο (50%). Γπζηπρψο, 8 άηνκα δήισζαλ φηη ζα
εθκεηαιιεχνληαλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ ην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ ηνπο πξφζσπν. Αλ
θαη κεηνςεθία ην πνζνζηφ δελ παχεη λα παξακέλεη απνγνεηεπηηθφ, θαζψο ε αλεμαξηεζία θαη
ε αληηθεηκεληθφηεηα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο.
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Γιάγπαμμα 1.22: Απαζσόληζη ςγγενή ή Γνυζηού ζε Δηαιπία - Πελάηη

Σν 33,33% ζα αθνινπζνχζε ηελ πιάγηα νδφ θαη πξνζπνηνχκελν φηη δελ ζπκβαίλεη
ηίπνηα ζα ζπλέρηδε ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν. Μπνξεί νη πξνζέζεηο ησλ 16 αηφκσλ πνπ
απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε λα είλαη αγλέο δελ παχεη φκσο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, λα
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε θήκε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γελ αξθεί έλαο ειεγθηήο λα είλαη εζηθφο ζα
πξέπεη λα θαίλεηαη θαη εζηθφο. Δδψ ζπλαληάκε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνκεληθήο αλεμαξηεζίαο
πνπ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή φζν θαη ε αλεμαξηεζία απηή θαζ’ εαπηή. Η ζπγγεληθή ή θηιηθή
ζρέζε ηνπ ειεγθηή κε έλαλ εξγαδφκελν ηεο ππφ έιεγρν εηαηξίαο δελ ειινρεχεη κφλν ηνλ
θίλδπλν ηεο κεξνιεπηηθήο αληηκεηψπηζεο σο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, αιιά, αθφκα θαη αλ ν
ειεγθηήο ιεηηνπξγεί φλησο ακεξφιεπηα, εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν λα θακθζεί ε θαηλνκεληθή
αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη απηφ ην γεγνλφο ζηελ αληίιεςε
θάπνηνπ ηξίηνπ.

4.4.5 ςνδςαζηική Ανάλςζη Αποηελεζμάηυν
ηελ ππνελφηεηα απηή αθνινπζεί κία αλάιπζε απνηειεζκάησλ κεηά απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπο
κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλαιχνληαη νη ζπλδπαζκνί ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνθαινχλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ.
Η πξψηε εξψηεζε πνπ αλαιχεηαη είλαη ε 11, ε νπνία ηέζεθε ζε ζχγθξηζε ηφζν κε ηε
κεηαβιεηή θχιν φζν θαη κε ηελ ειηθία ησλ ειεγθηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ην θχιν
ε απάληεζε δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Άληξεο θαη γπλαίθεο θαίλεηαη
λα ζπκκεξίδνληαη παξφκνηεο απφςεηο πάλσ ζηε δηακφξθσζε ηεο εζηθήο σο πξνο ηηο
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εκπεηξίεο, φπνπ θαη νη κελ θαη νη δε πηζηεχνπλ φηη νη εθάζηνηε εκπεηξίεο δηακνξθψλνπλ ηνλ
άλζξσπν. Έλα ειάρηζην πξνβάδηζκα σο πξνο ην «Πνιχ» θαίλεηαη λα έρνπλ νη γπλαίθεο, ην
νπνίν φκσο, ζηελ νπζία, απηναλαηξείηαη απφ ηελ άπνςε «Καζφινπ» πνπ έρνπλ επηιέμεη
θάπνηεο απφ απηέο. Γεληθά ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξρε κία νκνηνκνξθία
σο πξνο ηα δχν θχια, ηα νπνία επέιεγαλ ηηο απαληήζεηο κε παξφκνηα πνζνζηά.
Γιάγπαμμα 2.1: Φύλο και Γιαμόπθυζη Ηθικήρ

πγθξίλνληαο, φκσο, ηελ εξψηεζε απηή σο πξνο ηελ ειηθία παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Γίλεηαη εκθαλέο φηη φζν απμάλεηαη ην ειηθηαθφ φξην ηφζν θαη ε
πεπνίζεζε φηη ε εζηθή δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ γίλεηαη πην
ηζρπξή. Δηδηθφηεξα ηα πνζνζηά ηεο επηινγήο «Πνιχ» παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Φπζηθά, ηα απνηειέζκαηα απηά νπδεκία εληχπσζε πξνθαινχλ θαζψο είλαη ινγηθφ
επαθφινπζν νη ειεγθηέο, κεγαιψλνληαο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζπλερή επηξξνή πνπ έρνπλ νη
εκπεηξίεο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ εζηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ.
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Γιάγπαμμα 2.2: Ηλικία και Γιαμόπθυζη Ηθικήρ

Με βάζε ηα έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηέζεθε ζε ζχγθξηζε ε εξψηεζε 17
πξνθαιψληαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο εκπεηξίαο
ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ειεγθηέο πξνλνκηνχρεο πιεξνθνξίεο πνπ
ζα απνθνκίζνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο πνπ ειέγρνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
ειεγθηέο ηεο έξεπλαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη άηνκα κε πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζην
ρψξν νπφηε θαη ε πηζαλφηεηα εθκεηάιιεπζεο πιεξνθνξηψλ κεηψλεηαη αηζζεηά. Δπίζεο,
θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα δηαγξάκκαηα φηη κφλν ην 5,26% ζα ην έπξαηηε απφ ηνπο ειεγθηέο
κε εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 25 εηψλ, ελψ νχηε έλαο ειεγθηήο κε εκπεηξία 16 έσο 25 έηε ζα
πξφδηδε πνηέ ηελ εκπηζηνζχλε πειάηε πξνο ίδην φθεινο. Δλζαξξπληηθφ, ινηπφλ, θξίλεηαη ην
γεγνλφο φηη φζν απμάλνληαη ηα ρξφληα εξγαζίαο ηφζν νη ειεγθηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε
ζεκαζία ηεο κπζηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ
πειαηψλ θαζψο ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 84,21% ησλ ειεγθηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε
εκπεηξία ζα δηαθχιαηηε πάζε ζπζία ηε κπζηηθφηεηα.

58

Γιάγπαμμα 2.3: Έηη Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ και Δκμεηάλλεςζη Οικονομικών
ηοισείυν

Δλδηαθέξνληα επξήκαηα παξνπζηάδεη θαη ε εξψηεζε 19 φζνλ αθνξά ηα έηε
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ ειεγθηψλ. Παξαηεξνχκε απφ ηα δηαγξάκκαηα απηφ πνπ είρε
πξνθχςεη θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζή ηεο, φηη, δειαδή, νη ειεγθηέο επεξεάδνληαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, βάδνληαο πάλσ απφ ηα λνκηθά πιαίζηα ηα
αλζξσπηζηηθά. Με ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα γίλεηαη αθφκα πην
μεθάζαξν θαζψο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη φζν πεξηζζφηεξα ηα έηε εκπεηξίαο ηφζν πεξηζζφηεξν
επεξεάδνληαη νη ειεγθηέο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ λεψηεξσλ εκπεηξηθά, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκα
πξνιάβεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηφζν ζηελνχο δεζκνχο θαη είλαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πην
πξφζπκνη λα αθνινπζήζνπλ ηε λνκηθή νδφ ηεο θαηαγγειίαο κε θνβνχκελνη ζε ηφζν κεγάιν
βαζκφ ην πψο ζα αληηκεησπηδφηαλ κία ηέηνηα πξάμε απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
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Γιάγπαμμα 2.4: Έηη Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ και ςνάδελθόρ πος Λειηοςπγεί
Ανήθικα

Η αλάιπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θιείλεη κε ηελ εξψηεζε 20 ε νπνία
αλαιχεηαη κε βάζε ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ειεγθηψλ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη φζν
απμάλεηαη ε γλψζε ησλ ειεγθηψλ ηφζν δπζθνιφηεξα ζα ππέθππηαλ ζε εληνιέο θάπνηνπ
αλψηεξνπ. Δηδηθφηεξα ηελ απάληεζε «Πνηέ» επέιεμαλ νη κηζνί απφ ηνπο θαηφρνπο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ηα πνζνζηά ζηελ πξνθεηκέλε απάληεζε λα είλαη αλάινγα κε ην
επίπεδν κφξθσζεο, ην φπνην φζν απμαλφηαλ, απμάλνληαλ αληίζηνηρα θαη ηα πνζνζηά.
Αληηζηξφθσο αλάινγα ιεηηνπξγνχλ ζηελ ηειεπηαία απάληεζε, νπνχ ζπλερψο κεηψλεηαη ην
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα άιιαδαλ ηε γλψκε ηνπο έζησ θαη κεηά απφ μεθάζαξε δήισζε
ησλ αληηξξήζεσλ ηνπο. Δπίζεο, θαλέλαο κε δηδαθηνξηθφ δίπισκα δελ ζα αθνινπζνχζε πηζηά
ηηο εληνιέο αλσηέξνπ ρσξίο θαλ λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα θαηαζέζεη ηηο αλαζηνιέο ηνπ.
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν κεγαιχηεξνο
ν βαζκφο κφξθσζεο ησλ ειεγθηψλ ηφζν κηθξφηεξε πηζαλφηεηα έρνπλ λα ππνθχςνπλ ζε
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ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Απηφ κπνξεί θάιιηζηα λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ειεγθηέο
κε πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη βεβαηφηεηα γηα ηηο
γλψζεηο ηνπο θαη αληίζηνηρα γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. Αληίζεηα, νη απφθνηηνη
Α.Δ.Ι – Σ.Δ.Ι πνπ δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πεξεηαίξσ ζπνπδέο ππνθχπηνπλ επθνιφηεξα ζηηο
επηηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.
Γιάγπαμμα 2.5: Μοπθυηικό Δπίπεδο και Δνηολή Ανυηέπος

Η αλάιπζε ζηελ εξψηεζε απηή θάλεη θαλεξφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπλδξάκεη ε
πεξαηηέξσ κφξθσζε θαη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ ειεγθηψλ. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη
φηη θαη νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ, κπνξνχλ λα επαλαπαπζνχλ
θαη λα ζηακαηήζνπλ λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο ελεκέξσζεο θαη απφθηεζεο γλψζεσλ. Η
ζχγρξνλε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε επηρεηξεκαηηθή θνηλσλία επηηάζζεη ηε δηαξθή θαη
αδηάιεηπηε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο επηζηεκνζχλεο. Η ζπλέρηζε ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ αθφκα θαη κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαηάξηηζεο σο
νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θξίλεηαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο
επηδεμηφηεηαο.

4.4.6 Ανακεθαλαίυζη Συν Αποηελεζμάηυν
Η Δκπεηξηθή Έξεπλα πνπ αλαιχεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είρε σο ζθνπφ ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ γηα ην βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ φζνλ αθνξά ζηελ Ηζηθή
θαη Γενληνινγία θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ φπσο, επίζεο, ην λα
γίλεη θαλεξφ ην επίπεδν γλψζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ελλνηψλ απηψλ. Η θαηαλνκή ησλ
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απνηειεζκάησλ ήηαλ νκνηφκνξθε θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ παξνπζηάδνληαο θάπνηεο
αλακελφκελεο αιιά κηθξέο δηαθπκάλζεηο.
Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απέδεημε φηη ν θχξηνο θνξκφο ηνπ .Ο.Δ.Λ.
απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο κε ζπλέπεηα θαη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε. ηελ πιεηνλφηεηα
ηνπ απαξηίδεηαη απφ άηνκα κε πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ζην ρψξν, θπξίσο αξζεληθνχ θχινπ,
κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο θιίκαθαο ειεγθηέο θαη θπξίσο απνθνίηνπο Α.Δ.Ι.- Σ.Δ.Ι.. Οη ειεγθηέο
θαίλεηαη λα είλαη γλψζηεο ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ εζηθήο, ηδηαίηεξα ηνπο εγρψξησλ θαη ησλ
δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ησλ εηαηξηψλ. Απαξαίηεηα γηα ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή ινγηζηή θαίλεηαη λα ζεσξνχληαη ηα καζήκαηα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θη
επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη επηπιένλ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο απάληεζαλ φηη είραλ
παξαθνινπζήζεη ήδε θάπνην παξαπιήζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Η πιεηνςεθία ησλ ειεγθηψλ, θαη εηδηθφηεξα νη κεγαιχηεξεο ειηθηαθά βαζκίδεο,
δήισζαλ φηη ε εζηθή δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη φηη είλαη
έλλνηα αζπκβίβαζηε κε ην ζπκθέξνλ, φπνπ ε πξψηε παχεη λα πθίζηαηαη φηαλ ην ηειεπηαίν
θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ. Η γλσζηή παξεμήγεζε πεξί λνκηκφηεηαο θαη εζηθήο δείρλεη λα είλαη
γλσζηή ζηνπο ειεγθηέο, νη νπνίνη, φκσο, θαίλεηαη λα αθήλνπλ αλνηρηφ ην ελδερφκελν
παξαλνκίαο ηνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Απνδείρηεθε φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ
εξγαζία επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ειεγθηέο θαζψο ε πιεηνςεθία δήισζε φηη ζα
ππέγξαθε θάπνην έγγξαθν εθφζνλ ηνπο ην δεηνχζε άηνκν ηεο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο.
Οη ειεγθηέο δήισζαλ ζζελαξά φηη νπσζδήπνηε ζα δηαθχιαηηαλ ηηο επαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο πειαηψλ, παξ’ φιν πνπ ζπλήζσο επηιέγνληαλ νη δηαθξηηηθέο κέζνδνη επίιπζεο
ησλ πξνβιεκάησλ. ηεγαλφ απνδείρζεθε ε λνκηθή ιχζε ηεο θαηαγγειίαο, γηα ηελ νπνία θχξην
εκπφδην ζηέθνληαλ θαη πάιη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαζψο δελ ππήξρε ε δηάζεζε δεκηνπξγίαο
αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζηε δνπιεηά αθφκα θαη αλ απηφ φξηδαλ νη θαλνληζκνί. Η ιχζε ηεο
θαηαγγειίαο απνθεχγνληαλ θαη ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο ειεγθηέο λα πξνζπαζνχλ λα
απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε καδί ηνπο ιχλνληαο ην πξφβιεκα φζν πην παζεηηθά γίλεηαη, κέζα
ζηα λνκηθά πάληα πιαίζηα.
Η δχλακε θαη επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα αλψηεξα ζηειέρε ζηνπο ειεγθηέο θαηέζηε
ζαθήο, κε ηελ επηξξνή ηνπο, ζηαδηαθά, λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ην επίπεδν κφξθσζεο
ησλ ειεγθηψλ. Δπίζεο, απφ ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαλεξψζεθε θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο
πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα έηε εκπεηξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ. Σέινο, ζηελ
πεξίπησζε εκπινθήο ζπγγεληθψλ ή θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη εξγαζίαο θάλεθε ε πιήξεο
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ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο σο πξνο ηελ λνκηθή νδφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα
αθνινπζνχλ θαζψο ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ έρνπλ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, απφ ηα απνηειέζκαηα φηη ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία εγείξνπλ
πξνβιεκαηηζκφ, φπσο είλαη ν δηζηαγκφο ησλ ειεγθηψλ λα αθνινπζήζνπλ ηε λνκηθή νδφ ηεο
θαηαγγειίαο θαζψο θαη ε ηπθιή ππαθνή ζηηο επηηαγέο ησλ αλσηέξσλ. Απνηεινχλ ζπλζήθεο νη
νπνίεο ελδέρεηαη πνιιέο θνξέο λα νδεγήζνπλ ηνπο ειεγθηέο ζην λα παξαζηξαηήζνπλ απφ ην
δξφκν ησλ εζηθψλ ηνπο πηζηεχσ. Φπζηθά, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππήξραλ νη
θσηεηλέο εμαηξέζεηο, ζηηο νπνίεο θάπνηνη ειεγθηέο αθνινχζεζαλ ηελ πξνβιεπφκελε λνκηθή
νδφ, απνηειψληαο παξάδεηγκα γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
Παξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, ε παξνχζα έξεπλα έδεημε, ζην
ζχλνιφ ηεο, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ειεγθηψλ απνηειείηαη απφ άηνκα κε εζηθή ζπλείδεζε,
ακεξνιεςία θαη ππεπζπλφηεηα θαζψο θαη ηζρπξφ αίζζεκα επζχλεο σο πξνο ην θνηλφ θαιφ θαη
ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Απνκέλεη ηα παξφληα ζπκπεξάζκαηα λα επαιεζεπηνχλ απφ
κειινληηθέο έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κειέηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ νη έλλνηεο ηεο Ηζηθήο θαη ηεο
Γενληνινγίαο ζηνλ έιεγρν ηφζν κέζσ ζεσξεηηθήο φζν θαη κέζσ εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο. Η
ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε είρε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηα ζεσξεηηθά ερέγγπα πνπ δηαζέηνπλ νη
ειεγθηέο θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο, ελψ θχξηνο ζηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν είλαη γλσζηά ηα παξαπάλσ ερέγγπα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν
είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηά θαη αλ ηειηθά αθνινπζνχληαη.
Μέζσ ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο αλαιχζεθαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη
έλλνηεο ηνπ Διέγρνπ, ηεο Ηζηθήο θαη ηεο Γενληνινγίαο. Έγηλε θαλεξφ φηη νη έλλνηεο απηέο
έρνπλ κειεηεζεί ελδειερψο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπγγξαθείο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ
ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη.
Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςε φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο επηζηήκεο
ηνπ ειέγρνπ είλαη λα απνηππψζεη ηελ πξαγκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ είλαη άιισζηε πνπ θαζηζηά ηελ Διεγθηηθή θαη σο έλαλ
απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Απνηειεί έλαλ ζεζκφ,
θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ είλαη απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ γλψκε ζηνπο
εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Μηα γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία θαζψο θαη ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ππφ έιεγρν επηρεηξήζεσλ θαη
εηαηξηψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε Διεγθηηθή είλαη ζήκεξα απφ ηηο πιένλ
εμέρνπζεο επηζηήκεο θαη αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ
επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ

εθπξνζσπνχλ, δειαδή απηή ησλ

ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πηπρέο ηεο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξάο, πνπ
ραίξεη ηδηαίηεξεο αλάιπζεο απφ ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ειεγθηηθνχ ρψξνπ, είλαη ν εζηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειεγθηψλ.
Η επαγγεικαηηθή, ινηπφλ, εζηθή θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ αλαιχζεθε κε ηε
ζεηξά ηεο εθηελψο ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Σν παξαπάλσ γεγνλφο νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία αξρψλ θαη δηαηάμεσλ πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, φπσο είλαη ν Κψδηθαο Ηζηθήο γηα
Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC), ν νπνίνο ραίξεη
επξείαο αλαγλψξηζεο. Ο Κψδηθαο απηφο απνηειεί έλαλ πιήξε νδεγφ πάλσ ζηα δηάθνξα εζηθά
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δηιιήκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
θαζεθφλησλ ελφο ειεγθηή ινγηζηή, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξάζεη ηηο
δπζκελείο απηέο θαηαζηάζεηο εζηθήο θχζεσο ψζηε λα πξαρζνχλ απνηειέζκαηα ειέγρνπ
αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα.
Αληηζηνίρσο ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία είλαη, θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, αμία πνπ
είλαη απαξαίηεην λα ραξαθηεξίδεη έλαλ ειεγθηή ινγηζηή. Όπσο ε εζηθή, απνηειεί θη απηή κία
έλλνηα πνπ δηακνξθψλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ειεγθηή θαη ραξαθηεξίδεηαη
απφ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαη πθίζηαηαη σο ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο θαη ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ. Οκνίσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξρέο θαη δηαηάμεηο θαη γηα ηελ έλλνηα απηή, κε ηνλ
Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ λα απνηειεί ην κφλν επίζεκν νδεγφ σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία.
Μέζσ ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηε
ζηηγκή ηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηνπο φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηιήκκαηα δενληνινγηθνχ
ραξαθηήξα.
ηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ήηαλ, ινηπφλ, λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν φια ηα
παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε ζε
ππνζεηηθέο κελ, πνιχ πηζαλφλ λα ζπκβνχλ δε θαηαζηάζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο
κειέηεο ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο ελζαξξπληηθά θαη έδεημαλ φηη ην .Ο.Δ.Λ. απνηειείηαη ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπ απφ κέιε ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ επζπλεηδεζία θαη επζπθξηζία.
Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαηέζηε ζαθέο
φηη ν θχξηνο θνξκφο ηνπ .Ο.Δ.Λ. απνηειείηαη απφ κεγαιχηεξεο ειηθηαθήο θιίκαθαο
ειεγθηέο, θπξίσο απνθνίηνπο Α.Δ.Ι.- Σ.Δ.Ι., άηνκα κε πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ζην ρψξν θαη
θπξίσο αξζεληθνχ θχινπ. Οη ειεγθηέο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξε εμνηθείσζε µε ηνπο ηζρχνληεο
εζηθνχο θαλφλεο, ηδηαίηεξα ηνπο εγρψξηνπο θαη θάλεθε λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα δηάθνξα
εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, θαηά θαηξνχο, ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν.
Αλέδεημαλ, επίζεο, ηα καζήκαηα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θη επαγγεικαηηθήο εζηθήο σο
απαξαίηεηα γηα ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ
απηνχο είραλ παξαθνινπζήζεη ήδε θάπνην παξεκθεξέο κάζεκα.
Σν πιήζνο ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη αληηιακβάλεηαη ηελ εζηθή σο αμία ε νπνία
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, άπνςε ηελ νπνία ππνζηήξημαλ
ζζελαξά, φπσο ήηαλ θαη ινγηθφ, νη κεγαιχηεξεο ειηθηαθά βαζκίδεο. Η πιεηνλφηεηα, επίζεο,
θαίλεηαη φηη έρεη νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα ηνπ αζπκβίβαζηνπ ησλ ελλνηψλ εζηθήο θαη
ζπκθέξνληνο, θαζψο ζεσξεί φηη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζήο ηνπο ε δεχηεξε επηθξαηεί.
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Δπηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο θαίλεηαη φηη δελ πέθηνπλ ζχκαηα ηεο γλσζηήο
παξεμήγεζεο πεξί λνκηκφηεηαο θαη εζηθήο, αθήλνληαο φκσο αλνηρηφ ην ελδερφκελν
παξαλνκίαο ηνπο, εθφζνλ ην απαηηνχζαλ νη ζπλζήθεο. Αθφκα, έγηλε θαλεξή ε κεγάιε
επηξξνή πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλαδειθηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε ηελ πιεηνςεθία λα
δειψλεη φηη ζα ππέγξαθε θάπνην έγγξαθν κεηά απφ αίηεκα άηνκνπ ηεο απνιχηνπ
εκπηζηνζχλεο ηνπο.
Δλψ, φπσο, πξναλαθέξζεθε νη ειεγθηέο θάλεθε λα έρνπλ θαιή γλψζε ησλ
θαλνληζκψλ θαη θσδίθσλ πεξί εζηθήο, παξ’ φια απηά, απηφ δελ ζήκαλε ζηε πξάμε θαη ηελ
επιαβηθή ηήξεζε ηνπο. Με εμαίξεζε ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πειαηψλ, ηηο νπνίεο νη
ειεγθηέο ζζελαξά δήισζαλ φηη νπσζδήπνηε ζα δηαθχιαηηαλ, ζπλήζσο επηιέγνληαλ νη
δηαθξηηηθέο κέζνδνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ απνθεχγνληαο θαηά θχξην ιφγν ηε λνκηθή
ιχζε ηεο θαηαγγειίαο. ηεγαλά απνδείρζεθαλ θαη πάιη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζψο δελ
ππήξρε ε δηάζεζε δεκηνπξγίαο αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζηε δνπιεηά αθφκα θαη αλ απηφ φξηδαλ νη
θαλνληζκνί, δηαιέγνληαο λα ζπκβνπιέςνπλ νη ίδηνη θάπνην ζπλάδειθν ηνπο απφ ην λα ηνλ
θαηαγγείινπλ γηα θάπνηα παξάλνκή ηνπ πξάμε. Δπίζεο, θαη ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο νη
ειεγθηέο πξνζπαζνχζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα φζν πην δηαθξηηηθά γίλεηαη, κέζα ζηα
λνκηθά πάληα πιαίζηα, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε κε ηνπο πειάηεο.
Δπηπιένλ έγηλε εκθαλήο ε δχλακε θαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα αλψηεξα ζηειέρε
ζηνπο ειεγθηέο, κε ηελ επηξξνή ηνπο, ζηαδηαθά, λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ην επίπεδν
κφξθσζεο ησλ ειεγθηψλ. Πέξαλ ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο, ππνγξακκίζηεθε απφ ηε
ζπλδπαζηηθή αλάιπζε θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα έηε εκπεηξίαο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ. Σέινο θάλεθε ε πιήξεο ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ
ψκαηνο σο πξνο ηελ επζχλε πνπ έρνπλ απέλαληη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ θνηλσλία
θαη θπζηθά σο πξνο ηελ λνκηθή νδφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ ζηελ πεξίπησζε
εκπινθήο ζπγγεληθψλ ή θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη εξγαζίαο.
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ην ψκα ησλ Διεγθηψλ απαξηίδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ
απφ αλζξψπνπο αμηφπηζηνπο θαη επαγγεικαηίεο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θάπνηα ζηεγαλά φπσο ν
δηζηαγκφο

ησλ

ειεγθηψλ

λα

αθνινπζήζνπλ

ηε

λνκηθή

νδφ

ηεο

θαηαγγειίαο

αιιεινυπνζηεξίδνληαο ηα κειή ην έλα ην άιιν. Η ηπθιή ππαθνή ζηηο επηηαγέο ησλ
αλσηέξσλ είλαη, επίζεο, έλα ζεκείν πνπ εθίζηαηαη πξνζνρήο θαζψο νδεγεί πνιιέο θνξέο
ηνπο ειεγθηέο λα ιεηηνπξγήζνπλ ελάληηα ζηα εζηθά ηνπο πηζηεχσ. Φπζηθά, αθφκα θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ππήξραλ νη θσηεηλέο εμαηξέζεηο, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ ηηο
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πξνβιεπφκελεο θηλήζεηο ησλ θαλνληζκψλ, απνηειψληαο παξάδεηγκα γηα φινπο ηνπο
ππφινηπνπο.
Η ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, παξνπζηάδεη δηαθνξέο, ζε θάπνηα
ζεκεία, απφ ηελ εκπεηξηθή ζε πνιιά φκσο ηαπηίδεηαη, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί
ελζαξξπληηθφ απνηέιεζκα. Η αλεμαξηεζία είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηε ζπλείδεζε ησλ κειψλ
ηνπ .Ο.Δ.Λ.. Παξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιεκαηηθά ζεκεία, ε παξνχζα έξεπλα έδεημε,
ζην ζχλνιφ ηεο, φηη ε ηζρπξή πιεηνςεθία ησλ ειεγθηψλ απνηειείηαη απφ άηνκα κε
επζπθξηζία θαη αθεξαηφηεηα ζθέςεσλ θαη απφςεσλ. Δπηπξφζζεηα, νη ειεγθηέο θάλεθε λα
δίλνπλ ηε δένπζα ζεκαζία, ζε απηφ πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ ειέγρνπ, έρνληαο πάληα σο
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο θνηλσλίαο.
Καηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ψζηε ε παξνχζα εξγαζία λα παξαγάγεη φζν ην
δπλαηφλ πην μεθάζαξα θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ηφζν κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο φζν θαη ηεο
πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο. ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κία πξνζεθηηθή
επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο ψζηε λα αλαιπζνχλ ηα θπξηφηεξα θαη πην έγθπξα άξζξα πάλσ
ζηνλ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο θαη αληίζηνηρα ζηελ εκπεηξηθή
πξνζέγγηζε έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε νη απαληήζεηο λα δνζνχλ απφ ειεγθηέο νη νπνίνη είλαη
κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. ψζηε λα πξνθχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πην πνηνηηθψο επαξθή απνηειέζκαηα.
Παξ’ φιν πνπ ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη
ζε κεγάιν βαζκφ εγγπεκέλε θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, βαζίζηεθε ζηε ζεκαληηθφηεξε
επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία πνπ αθνξά ζηηο έλλνηεο απηέο, απφιπηε δελ κπνξεί λα είλαη θαη ε
εγθπξφηεηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαζψο πθίζηαληαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζην θνκκάηη
απηφ.
Κχξηνο πεξηνξηζκφο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ελψ νη απαληήζεηο δφζεθαλ απφ
ειεγθηέο κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ., παξ’ φια απηά σο δείγκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε έλαο αξηζκφο ειεγθηψλ ινγηζηψλ κφλν απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Θεζζαινλίθε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο απνηειεί εκπφδην ζην λα
δηαπηζησζεί αλ ηα απνηειέζκαηα απηά ραξαθηεξίδνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο ινγηζηέο
ζε εζληθφ επίπεδν. ε κειινληηθέο, ινηπφλ, έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζηαινχλ
εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεγθηέο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηεο
Διιάδαο είηε αθφκε θαη παλειιαδηθά ψζηε λα επαιεζεπηνχλ ηα παξφληα ζπκπεξάζκαηα.
πλνςίδνληαο, είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί, γηα κία αθφκε θνξά, ε εμέρνπζα
ζεκαζία πνπ δηαθαηέρεη ε Ηζηθή θαη ε Γενληνινγία ζηνλ Έιεγρν. Απνηεινχλ έλλνηεο νη
νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην βαζηθφ ππξήλα ηεο Διεγθηηθήο επηζηήκεο θαζψο δίρσο απηέο είλαη
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ζρεδφλ αδχλαην λα παξαρζνχλ απνηειέζκαηα αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα. Μέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηέζηε ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηνπο φπσο, επίζεο θαη ε ζεκαζία
ηνπ λα δηαθαηέρνληαη απφ ηηο αμίεο απηέο ηα άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Διεγθηηθή
επηζηήκε, νη ειεγθηέο ινγηζηέο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Παπάπηημα Ι: Καηάλογορ Πινάκυν
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Οι πποτεπαιότητερ τηρ Εταιπικήρ Κοινωνικήρ Εςθύνηρ
Κατάταξη

Δζηίαζη

Μέζορ Όπορ

1

Πεξηβάιινλ

2.147

2

Τγηεηλή & Αζθάιεηα

2.094

3

Γηαθπβέξλεζε

1.939

4

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα

1.853

5

Γηαθζνξά

1.843

Πηγή : Welford et al. (2007) (M.O. 3: απαπαίτητη, 2: πολύ σημαντική, 1: σημαντική)

Παπάπηημα ΙΙ: Δπυηημαηολόγιο
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΜΔΡΟ Α΄- Αηνκηθά ηνηρεία

1

Φχιν

2

Ηιηθία

3

Μνξθσηηθφ επίπεδν

4

Έηε επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Άληξαο
Γπλαίθα
20-30
31-40
41-50
50+
Απφθνηηνο Α.Δ.Ι. – Σ.Δ.Ι.
Απφθνηηνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
Απφθνηηνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
0-5
6-15
16-25
25+
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ΜΔΡΟ Β΄- Γεληθέο Δξσηήζεηο

5

Γλσξίδεηε ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο
Γενληνινγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ;

6

Δίζηε γλψζηεο ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο
Λνγηζηέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC)

7

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ή ηεο εξγαζίαο ζαο
έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην κάζεκα επαγγεικαηηθήο
δενληνινγίαο ή επαγγεικαηηθήο εζηθήο;
Πηζηεχεηε φηη ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζα έπξεπε λα
είλαη ππνρξεσηηθά γηα λα γίλεη θάπνηνο Οξθσηφο
Διεγθηήο Λνγηζηήο;
Δλεκεξψλεζηε ζρεηηθά κε πεξηπηψζεηο εηαηξηθψλ
ζθαλδαιψλ παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ;

8

9

10

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ζα ήηαλ βνεζεηηθή κηα
πξψηκε γλσξηκία ησλ επίδνμσλ ειεγθηψλ κε ηελ
επαγγεικαηηθή εζηθή θαη δενληνινγία αθφκα θαη απφ ηηο
πξνπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο;

1. Γελ ηνλ έρσ
μαλαθνχζεη
2. Μέηξηα
3. Αξθεηά θαιά
4. ρεδφλ ηέιεηα
1. Γελ ηνλ έρσ
μαλαθνχζεη
2. Μέηξηα
3. Αξθεηά θαιά
4. ρεδφλ ηέιεηα
1. Ναη
2. Όρη
1. Ναη
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Όρη
Πνηέ
Πεξηζηαζηαθά
Πιήξσο
Καζφινπ
Αξθεηά
Πνιχ

ΜΔΡΟ Γ΄- Η Ηζηθή Γεληθά

11

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε εζηθή είλαη επίθηεηε θαη
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εθάζηνηε εκπεηξίεο;

12

Θεσξείηε φηη ε εζηθή ζηακαηά εθεί πνπ μεθηλά ην
ζπκθέξνλ;
Καηά ηε γλψκε ζαο θάζε λφκηκε πξάμε είλαη θαη εζηθή;

Καζφινπ
Αξθεηά
Πνιχ
Ναη
Όρη
Ναη
Όρη
Ναη
Αλάινγα ηελ
πεξίζηαζε
3. Όρη
1. Ναη

14

Θα πξνβαίλαηε ζε κηα παξάλνκε πξάμε ζηελ πεξίπησζε
κε χπαξμεο ζπλεπεηψλ;

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

15

Θα ππνγξάθαηε θάπνην έγγξαθν ρσξίο λα γλσξίδεηε ην
πεξηερφκελφ ηνπ θαζαξά θαη κφλν επεηδή ζα ζαο ην
δεηνχζε θάπνην άηνκν απφιπηεο εκπηζηνζχλεο;

2. Όρη

13
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16

Θα αλαιακβάλαηε πνηέ θάπνηνλ πειάηε
ζηελ εηαηξία ηνπ νπνίνπ θαηέρεηε
κεηνρέο;

17

Αλ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ κηαο εηαηξίαο
ζπλεηδεηνπνηνχζαηε φηη κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα νηθνλνκηθά ηεο
ζηνηρεία (π.ρ. άλνδνο-πηψζε κεηνρψλ)
ζα ην θάλαηε;

18

ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο απνζηείινπλ
δψξν πςειήο ρξεκαηηθήο αμίαο κεηά
ηελ έθδνζε ζεηηθήο γλψκεο ηνπ ειέγρνπ
κηαο εηαηξίαο, εζείο:
ε πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςε ζαο φηη θάπνηνο ζπλάδειθφο
ζαο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα
Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ
.Ο.Δ.Λ., ηη θάλεηε;

19

20

Θα αιιάδαηε πνηέ ηε γλψκε ζαο ζε
έθζεζε ειέγρνπ απφ αξλεηηθή ζε
ζχκθσλε εθφζνλ δερφζαζηαλ εληνιή
απφ θάπνηνλ αλψηεξν;

21

Πνηα ζπκθέξνληα ζεσξείηε φηη πξέπεη
πξσηίζησο λα εμππεξεηεί έλαο ειεγθηήο;

22

Ση θάλεηε ζε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη
έλαο ζπγγελήο ή γλσζηφο ζαο ζην
ινγηζηήξην ηεο εηαηξίαο πνπ θαιείζηε λα
ειέγμεηε;

1. Ναη, γηαηί ζα πνπινχζα ακέζσο
ηηο κεηνρέο κνπ
2. Ναη, γηαηί ζα κεηαβίβαδα ηηο
κεηνρέο κνπ ζε θάπνην ζπγγεληθφ
πξφζσπν
3. Όρη, ζα δεηνχζα αιιαγή πειάηε
1. Φπζηθά, εθφζνλ δελ ζα κπνξνχζε
λα ην θαηαιάβεη θαλείο
2. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πειάηεο
εγψ ν ίδηνο δελ ζα έθαλα ηίπνηα,
ζα ελεκέξσλα φκσο θάπνηνλ
γλσζηφ κνπ
3. Πνηέ, ζα ζπλέρηδα ακεξφιεπηα
ηελ εξγαζία κνπ
1. Απνδέρεζηε ην δψξν
2. Δπραξηζηείηε κελ ηνλ πειάηε
αξλείζηε δε ην δψξν
3. Καηαγγέιιεηε ηελ πξάμε
1. Σνλ ελεκεξψλσ θαη ηνλ
ζπκβνπιεχσ λα ζηακαηήζεη
2. Δλεκεξψλσ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ
γηα ηελ θαηάζηαζε
3. Σνλ θαηαγγέιισ απεπζείαο ζην
ζπκβνχιην
1. Πνηέ
2. Όρη θαη ελλνείηαη ζα θαηήγγειια
ηελ πξάμε
3. Ναη αθνχ κνπ ην δεηάεη αλψηεξνο
4. Ναη αιιά ζα ελεκέξσλα ηνλ
αλψηεξφ κνπ γηα ηελ αξλεηηθή κνπ
γλψκε
1. Σνπ ειεγθηηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ
2. Σσλ πειαηψλ ηνπ
3. Σα πξνζσπηθά
4. Σνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη
ηεο θνηλσλίαο
1. πλερίδσ ακεξφιεπηα ηελ εξγαζία
κνπ
2. Δλεκεξψλσ γηα ηελ θαηάζηαζε
θαη δεηψ αιιαγή πειάηε
3. Πξνζπαζψ λα εθκεηαιιεπηψ ηε
ζέζε κνπ γηα ηνλ βνεζήζσ
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