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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή µέχρι το έτος 

1956, ο έλεγχος που προβλέπουν οι διατάξεις του κώδικα νόµου 2190/1920 1"περί ανωνύµων 

εταιρειών" να διενεργείται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των ανώνυµων εταιρειών ήταν 

τελείως τυπικός και όλοι οι Έλληνες συγγραφείς του Εµπορικού ∆ικαίου είχαν αποφανθεί ότι: "ο 

έλεγχος της ανώνυµης εταιρείας στη Χώρα µας είναι πράξη καθαρώς τυπική, αποτελούσα 

ειρωνεία έναντι της Πολιτείας όσον και έναντι των µετόχων και λοιπών ενδιαφερόµενων, διότι, 

όπως είναι γνωστό σε όλους, στην πράξη οι διοριζόµενοι από τη Γενική Συνέλευση ελεγκτές 

περιορίζουν τη δράση τους στην υπογραφή της υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ετοιµασθείσης  

δι' αυτούς εκθέσεως". 

Η χωρίς διενέργεια ελέγχου τυπική υπογραφή της Έκθεσης Ελέγχου, από τους Ελεγκτές 

του κωδ. Ν. 2190/1920, οφειλόταν στο ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν ήταν επαγγελµατίες ελεγκτές 

και ο νόµος δεν απαιτούσε κανένα προσόν, µε αποτέλεσµα να διορίζονταν ελεγκτές πρόσωπα 

οποιουδήποτε επαγγέλµατος και ανεξάρτητα την µόρφωση τους. Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές 

διορίζονταν και αµείβονταν από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας (αφού η Γενική Συνέλευση πάντοτε 

απλώς επικύρωνε την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), τις πράξεις της οποίας καλούνταν 

να ελέγξουν και συνεπώς υπήρχε σοβαρή εξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο. 

Η Πολιτεία για να θεραπεύσει την ανωτέρω απαράδεκτη κατάσταση και να οργανώσει 

ουσιαστικό διαχειριστικό έλεγχο στην ανώνυµη εταιρεία, µε το Ν.∆ 3329/1955 σύστησε το 

Σώµα Ορκωτών Λογιστών, του οποίου η λειτουργία άρχισε την 19.11.1956 και στο οποίο, 

σταδιακά, ανέθεσε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων αρχικά των µεγάλων και στην 

συνέχεια των µικροµεσαίων ανώνυµων εταιρειών. 

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

υιοθετηθεί η µορφή οργάνωσης του ελεγκτικού επαγγέλµατος που επικρατεί στις άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εταιρείες ελεγκτών. µε το Π.∆ 226/1992 "περί συστάσεως, 

                                                      
1 Νόµος 2190/1920, «Περί Ανωνύµων Εταιριών». 
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οργανώσεως και λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων 

εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή", 

καταργήθηκαν πολλές από τις προηγούµενες διατάξεις περί Σώµατος Ορκωτών Λογιστών και 

ορίστηκαν, µεταξύ άλλων, «...ότι: 

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

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

ελεγκτές που απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και 

εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο, το οποίο είναι δηµόσιο βιβλίο. 

ii. Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται τα ήδη υπηρετούντα µέλη του Σώµατος Ορκωτών 

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

που καθορίζονται από το ίδιο Π.∆. 

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

Συµβούλιο, το Επιστηµονικό Συµβούλιο και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Μέλη του 

Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές που αργότερα  

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

∆όκιµοι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Ασκούµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές. Εισαγωγικός 

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

έχων ανεπίληπτο ήθος και αναµφισβήτητη αρετή και εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου 

οικονοµικής Πανεπιστηµιακής Σχολής. Η προαγωγή στις επόµενες βαθµίδες γίνεται 

µετά από επιτυχείς επαγγελµατικές εξετάσεις...» 

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

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

οργανισµών και επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής 

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

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

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

διενεργουµένων ελέγχων, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους 

όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νοµοθεσία. 
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Το έτος 2003 µε σχετικό νόµο 2
συστάθηκε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

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

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

καθώς και την άσκηση εποπτείας στο ΣΟΕΛ. « Το έτος 2008 µε το Ν.3693 έγινε εναρµόνιση της 

Ελληνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Ειδικότερα µε τον νόµο αυτό ρυθµίζονται τα εξής βασικά θέµατα: 

i. Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. 

ii. ∆ιενέργεια επαγγελµατικών εξετάσεων για τον έλεγχο θεωρητικών γνώσεων και 

πρακτικής εφαρµογής τους. 

iii.  Απαλλαγές από επαγγελµατικές εξετάσεις, πρακτική άσκηση και συνεχής  

εκπαίδευση. 

iv. Τήρηση δηµοσίου µητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

v. Συµµόρφωση µε τις βασικές αρχές του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της IFAC.  

vi. Τήρηση ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου. 

vii. Πειθαρχική και αστική ευθύνη. 

 

Το ΣΟΕΛ µε σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει αναλάβει 

την οργάνωση και την εκτέλεση των επαγγελµατικών εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόµιµου Ελεγκτή). Οι εξετάσεις 

αυτές διενεργούνται από πενταµελή Εξεταστική Επιτροπή, διοριζόµενη µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. 

Επίσης, µε Κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ έχει ανατεθεί στο ΣΟΕΛ η τήρηση του δηµόσιου 

µητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονισθεί η σηµασία και ο εξέχων ρόλος της εφαρµογής 

του κώδικα δεοντολογίας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών µε στόχο τη σωστή διεκπεραίωση 

                                                      
2 Νόµος 3148/2003 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’ /05/06/2003), «Περί σύστασης επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων 

και άλλες συναφείς διατάξεις.» 
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των επαγγελµατικών τους καθηκόντων. Συγχρόνως, θα δοθεί έµφαση στον τρόπο διεξαγωγής 

των ελέγχων, ο οποίος πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, αµεροληψία και 

συνέπεια απέναντι στη δεοντολογία και τα πρότυπα που προβλέπονται. 

 

1.2 ∆οµή της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζεται το έργο των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η εργασία, ωστόσο, επικεντρώνεται στο να αναδείξει τον κώδικα 

επαγγελµατικής θεωρίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών , η τήρηση του οποίου κρίνεται 

άκρως σηµαντική. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κύριο αντικείµενο της µελέτης, ο σκοπός της 

εργασίας και, τέλος η δοµή της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών και 

προσεγγίσεων που χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές της εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας , οι κανόνες 

καθώς και οι θεωρητικές προσεγγίσεις που εντοπίζονται.  Συγχρόνως παρουσιάζεται αναλυτικά 

η επαγγελµατική δεοντολογία των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ ,ενώ δίνεται έµφαση στην υποχρεωτική 

εφαρµογή του κώδικα και στις κυρώσεις που επιφέρει η ασυνέπεια στην τήρηση του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο έργο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών , στα 

προσόντα και τους περιορισµούς τους. Παράλληλα, δίνεται µία συνοπτική αναφορά της 

δεοντολογίας και της ηθικής που διέπει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα είδη ευθύνης µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπος ο ορκωτός 

ελεγκτής. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση των 

λογιστών. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ουσιαστικότητας , οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν ,τα στάδια µεθοδολογίας εκτίµησης της ουσιαστικότητας και τέλος η σχέση 

ουσιαστικότητας και ελεγκτικού κινδύνου. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας 

και µε βάση αυτά προτείνονται σηµεία για µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη σύγχρονη επιστηµονική αρθρογραφία, προκειµένου να 

αποκτήσει ο αναγνώστης µια καλύτερη κατανόηση των εννοιών πάνω στις οποίες βασίζεται η 

υπόλοιπη εργασία. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα επιλεγµένων άρθρων 

και ερευνών που δηµοσιεύτηκαν σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, όπως π.χ. στην Accounting 

Review και την International Journal of Auditing στο διάστηµα 2006-2008 και αφορούν την 

επιχειρηµατική, ηθική και επαγγελµατική δεοντολογία. 

 

2.1 Η συµπεριφορά των Λογιστών και ελεγκτών 

Η συµπεριφορά των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών καθώς και η εφαρµογή των κανόνων 

επαγγελµατικής δεοντολογίας συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο µε στόχο την ορθή πραγµάτωση 

των επαγγελµατικών τους καθηκόντων. Αντιθέτως , η µεγαλύτερη ποινή για τους λογιστές, οι 

οποίοι αποδεικνύεται πως έχουν παρανοµήσει δεν είναι χρηµατική, αλλά προσωπική. 

Ειδικότερα, η καταβαράθρωση της φήµης και της ακεραιότητας τους που µπορεί να τους 

οδηγήσει δια παντός εκτός επαγγέλµατος.  

Η ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης (Hernraj 2001) ή σφάλµατος 

βαρύνει τη ∆ιοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας η οποία πρέπει να εφαρµόζει 

κατάλληλα συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. Τα συστήµατα αυτά µειώνουν αλλά 

δεν εξαλείφουν την πιθανότητα απάτης ή σφάλµατος. Ο ελεγκτής οφείλει να λάβει γραπτή 

διαβεβαίωση από τη ∆ιοίκηση ότι αναγνωρίζει την ευθύνη αυτή. 

Ο Duska(2005), µε αφορµή την λογιστική διαχείριση της Global Crossing παρουσιάζει 

τους τρόπους µε τους οποίους οι ελεγκτικές εταιρίες έπαιξαν ρόλο στα µεγαλύτερα σκάνδαλα 

του 21ου αιώνα. Μέσα από το άρθρο, τονίζει τις µεγαλύτερες ευθύνες του ελεγκτή. Πρωτίστως, ο 

ελεγκτής οφείλει να είναι υπεύθυνος για τη δηµόσια χρήση των οικονοµικών καταστάσεων και 

να δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν µια δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. 

∆ευτερευόντως, πρέπει να είναι φύλακας των χρηµατοπιστωτικών αγορών και να αναφέρει 

παράτυπες πρακτικές που θα µπορούσαν να στρεβλώσουν την εικόνα των καταστάσεων. Η 

δέουσα επαγγελµατική φροντίδα απαιτεί από τον ελεγκτή να ασκήσει «επαγγελµατικό 

σκεπτικισµό»: µια στάση που περιλαµβάνει σκέψη, προβληµατισµό και µια κριτική αξιολόγηση 
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στα στοιχεία του ελέγχου. Το άρθρο ολοκληρώνεται µε το παράδειγµα της ελεγκτικής εταιρίας 

Arthur Andersen η οποία παρέβη όλα τα παραπάνω. 

Η έρευνα των Michael et. Al.(2006) 3απέδειξε ότι από τις εταιρείες που αναγκάζονται να 

επανακαταθέσουν διορθωµένες παρελθούσες καταστάσεις το 60% βιώνει την παραίτηση ενός 

ανωτάτου διευθυντικού στελέχους µέσα σε 24 µήνες από την αναθεώρηση. Αυτά δε τα στελέχη 

έχουν µόνο τις µισές πιθανότητες να συνεχίσουν την καριέρα τους από παρόµοιες θέσεις σε 

σχέση µε συναδέλφους τους που δεν προέβησαν σε αναδηµοσιεύσεις καταστάσεων. (Michael et. 

Al. 2006) 

Στη συνέχεια, η έρευνα των Michael et. Al.(2006), σχετικά µε τις ποινές των ελεγκτών 

που προέρχονται από επιβλαβή διαχείριση της δύναµης που διακατέχουν, καταλήγει στο ότι 

µπορεί να στοιχίσει ακόµη και το επαγγελµατικό τους µέλλον. Γι’ αυτό, σύµφωνα µε κεφάλαιο 

που έχει αναλυθεί, υπάρχει συγκεκριµένος νόµος περί ποινικής ευθύνης, (νόµος 2190/1920 και 

τα άρθρα 63β, 63γ παρ.2 και παρ.3.),και ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος τόσο για την τήρηση της 

απόλυτης εχεµύθειας περί όσων αντιµετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όσο και 

για τον έλεγχο του προσωπικού του.  

Οι Lim & Tam(2007) έδειξαν ότι η επίδραση των αµοιβών από µη-ελεγκτικές υπηρεσίες 

στην ποιότητα του ελέγχου εξαρτάται από το βαθµό εξειδίκευσης του ελεγκτή. Οι 

εξειδικευµένοι ελεγκτές φαίνεται να προσέχουν περισσότερο για ενδεχόµενα πλήγµατα στη 

φήµη τους και την έκθεσή τους σε αγωγές και επιπρόσθετα επωφελούνται περισσότερο από τη 

διάχυση πληροφοριών που τους προσφέρουν οι µη ελεγκτικές υπηρεσίες. Εποµένως, κατέληξαν 

στο ότι η ποιότητα του ελέγχου των εξειδικευµένων ελεγκτών ουσιαστικά βελτιώνεται µε την 

παροχή επιπρόσθετων µη ελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τους µη 

εξειδικευµένους. 

              Παράλληλα , µε στόχο την υπερθεµάτιση της σηµασίας του κώδικα δεοντολογίας των 

ορκωτών λογιστών, γίνεται αναφορά σε σηµαντικά άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση µε την 

ευθύνη του ελεγκτή για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και µε δικαστικές περιπτώσεις και σκάνδαλα 

σχετικά µε ορκωτούς ελεγκτές. Η αναφορά αυτή αποσκοπεί στο να αποδείξει πως η ασυνέπεια 

                                                      
3 Michael S. Wilkins, Hemang Desai, Chris E. Hogan, 2006. The Reputational Penalty for Aggressive 

Accounting: Earnings Restatements and Management Turnover. The Accounting Review. January 2006. 
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απέναντι στους κανόνες δεοντολογίας, οι οποίοι επρόκειτο να αναλυθούν λεπτοµερώς, οδηγούν 

στη λανθασµένη διεκπεραίωση  των επαγγελµατικών τους καθηκόντων. 

             Οι Bostick & Luehfing(2007)4 διευρύνουν τη σχέση µεταξύ του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής µονάδας και της ευθύνης του 

ελεγκτή να την εντοπίσει. Απαιτείται από τον ελεγκτή να κατανοήσει τους κινδύνους που 

συνδέονται µε το νοµικό και πολιτικό περιβάλλον της οικονοµικής οντότητας 

συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Έτσι, όταν υπάρχουν σηµαντικοί 

κίνδυνοι, ο ελεγκτής πρέπει να ελέγχει το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και 

να προσδιορίζει κατά πόσο οι έλεγχοι έχουν γίνει και το σύστηµα λειτουργεί αποτελεσµατικά. 

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιολογήσει, µε τα µέλη της οµάδας ελέγχου, την ευαισθησία των 

οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για ουσιώδεις ανακρίβειες και 

παραλείψεις. (Bostick & Luehfing 2007) 

Οι ορκωτοί λογιστές υπόκεινται στην εφαρµογή των σχετικών νόµων και ευθύνη για 

τους ελέγχους και τις αναφορές-εκθέσεις ή πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδουν. Ένας ορκωτός 

λογιστής µπορεί, συνεπώς, να υποπέσει σε αδίκηµα. Επίσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, οι πράξεις του ορκωτού ελεγκτή κατά τη διαδικασία µπορεί να τον οδηγήσουν σε 

πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει την πρέπουσα διαδικασία και 

δεοντολογία. Εκεί βασίστηκαν και οι Bostick & Luehting(2007). 

             Συγχρόνως, εστιάζουµε στην µελέτη των Kavanagh et. Al,(2008)5, οι οποίοι είχαν ως 

κέντρο της, τις δεξιότητες που θεωρούνται σηµαντικές προκειµένου να µπορέσουν οι φοιτητές 

να αποκτήσουν µια επιτυχηµένη καριέρα. Παρ’ όλα αυτά, οι απαντήσεις τους διέφεραν µε το 

αποτέλεσµα της µελέτης, καθώς και µε την θεωρία που αναπτύχθηκε παραπάνω. Και αυτό γιατί, 

για να µπορέσει κάποιος να θεωρηθεί σωστός Ορκωτός Ελεγκτής, δεν αρκούν µόνο οι γνώσεις 

της λογιστικής, αλλά απαιτούνται, αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, πλήρης προσωπική και 

λειτουργική ανεξαρτησία, πρέπει να ακολουθούν εκτενώς τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, και 

τέλος πρέπει να ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και υπευθυνότητα.  

                                                      
4 Bostick L. N. & S., L. M. 2007. "Auditors ' Responsibilities Formalized Under SAS 109 Unserstanding Risks 

Associated with the Legal and Regulatory Environment ''. The CPA Journal 

 
5 Kavanagh Marie H., and Drennan Lyndal,2008. What skills and attributes does an accounting graduate need? 

Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting & Finance 48 :2, 279–300 
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Το έντονα ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τις πιέσεις 

συµφερόντων και τον ανταγωνισµό που υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να 

πετύχουν όλο και µεγαλύτερους στόχους, έχει οδηγήσει στην ολοένα συχνότερη εµφάνιση 

αλλοίωσης των λογιστικών καταστάσεων. Η έρευνα των Lin & Freser (2008)6, για την µη 

αποτελεσµατική και χρηστή άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων εξαιτίας τον όσων 

προαναφέρθηκαν, έχει φέρει τις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες στο επίκεντρο µιας σειράς πολύ 

σηµαντικών εταιρικών σκανδάλων που έρχεται να ενωθεί στο σηµείο αυτό, µε τη µελέτη του 

Duska (2005)7 που συνδέεται µε τα σκάνδαλα αλλά και αυτή του Evans(2011)8 µε τις 

εξαπατήσεις. Τα σκάνδαλα αυτά, λόγω των οποίων µεγάλοι επενδυτές ή πιστωτές ζηµίες(Glick 

& Snowden 2011) πολλών δεκάδων δις ευρώ, αποτελούν πολύ σηµαντικά δείγµατα της 

παθογένειας των ελεγκτικών µηχανισµών της κεφαλαιαγοράς. Έχουν επίσης µεταθέσει στην 

κορυφή του νοµικού προβληµατισµού, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο νοµοθεσίας, 

το ζήτηµα της ευθύνης των ελεγκτών.  

Ο Evans(2011) εκφράζει τον προβληµατισµό του για τις αποτυχίες και την εξαπάτηση 

που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση, η οποία στον οικονοµικό τοµέα εµφανίστηκε µε το 

σκάνδαλο της Enron. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ερωτήµατα όπως: «Πώς αισθάνονται 

πραγµατικά οι έµποροι της Enron για την κατάσταση των κεφαλαίων των πελατών τους;», 

«Ποιος είχε τη δύναµη να αλλάξει τα αποτελέσµατα;». Επίσης, εξετάζει τρόπους που θα 

βοηθήσουν στην αποφυγή τέτοιων γεγονότων στο µέλλον ή τουλάχιστον, στην ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεών τους. 

Οι Chen et al.(2011)9 µελετούν την απόδοση των στρατηγικών ελέγχου Bayesian 

ανάλογα µε την έκταση της ενηµέρωσης των ορκωτών ελεγκτών. Οι αρχικές πληροφορίες για τις 

                                                      
6 Lin, Kenny Z. and Fraser, Ian A.M., 2008. Auditors' Ability to Resist Client Pressure and Culture: Perceptions 

in China and the United Kingdom. Journal of International Financial Management & Accounting, 19:2.  

 
7 Duska R., (2005), “The Good Auditor – Skeptic or Wealth Accumulator? Ethical Lessons Learned from the 

Arthur Andersen Debacle”, Journal of Business Ethics, pp. 17-29  

 
8 Evans S., (2011), “Vultures and voyeurs”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 24  

 
9 Chen W., Menzefricke U., Smieliauskas W. J., (2011), “Dynamic analysis of Bayesian audit strategies with 

tests of controls and reliabilitymodeling”, Grey Systems: Theory and Application, Vol. 1, pp. 216 – 227  
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στρατηγικές ελέγχου Bayesian προκύπτουν από µια σειρά δοκιµών ελέγχου που αξιολογούνται 

µε βάση τη θεωρία της αξιοπιστίας. Όλη η στρατηγική ελέγχου προσοµοιώνεται µε 

διαφορετικούς ελέγχους αξιοπιστίας και τα αναλογικά ποσά των συνολικών ανακριβειών σε ένα 

δείγµα λογιστών. Το σηµαντικότερο εύρηµα στην µελέτη προσοµοίωσης είναι ότι οι ισχυρές 

στρατηγικές ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα στον τοµέα της έρευνας ελέγχου είναι πιο 

ευαίσθητες σε µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα από τις υπάρχουσες στρατηγικές της ελεγκτικής 

πρακτικής. 

Παράλληλα, έχει αναφερθεί, πως εκτός από την ποινική ευθύνη, υπάρχει και η 

πειθαρχική και η αστική. Τα παραπτώµατα στα οποία µπορούν να υποπέσουν οι ορκωτοί 

ελεγκτές έχουν επιφέρει και τη δηµιουργία νόµων µε στόχο την άµεση συµµόρφωσή τους. Ο 

Ferry (2012) µελέτησε και ασχολήθηκε λεπτοµερώς µε την ευθύνη των ελεγκτών. 

Ο Ferry(2012)10 µελετάει δύο περιπτώσεις: την Dornoghue κατά Stevenson(1932), στην 

οποία η ηθική και η νοµική ευθύνη διαχωρίζονται, και την Hedley Byrne & Co Ltd κατά Heller 

& Partners Ltd(1963), στην οποία οι δύο παραπάνω ταυτίζονται. 

. 

 

 
2.2 Ωφελισµός Πράξεων και  Κανόνων 

Για τους ωφελιµιστές, η ηθική αξία οποιασδήποτε πράξης κρίνεται αποκλειστικά από τα 

αποτελέσµατά της. Συγκεκριµένα, για να ακολουθήσει µια δράση, θα πρέπει να αποδίδει τα 

µέγιστα θετικά αποτελέσµατα σε όλους όσους επηρεάζονται από αυτή. Αντίστροφα, αν 

αναµένεται µείωση της ευηµερίας για κάποιους, ηθική για τον ωφελιµιστή είναι η 

ελαχιστοποίηση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων. 

Με την πρώτη µατιά γίνεται εµφανές ότι ο ωφελισµός αποτελεί προποµπό των 

σύγχρονων τεχνικών περιορισµού του επενδυτικού κινδύνου (εκτιµήσεις κόστους/ ωφέλειας) και 

παρέχει επιχειρήµατα υπέρ της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Συγχρόνως, αποτελεί 

προποµπό της ηθικά υπεύθυνης επιχείρησης που δεν αναλώνεται στη µεγιστοποίηση των κερδών 

µόνο των ιδιοκτητών της αλλά µεριµνά για την ευδαιµονία ολόκληρης της κοινωνίας. Στο 
                                                      

10 Ferry V., (2012), “The Dissociation of Notions as aTool for Justification: A study on Practical Reasoning in 

Common Law Decisions”, International Journal of Law, Language & Discourse, Vol.2, pp. 143-155  
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πλαίσιο αυτό άκρως σηµαντική κρίνεται η επιλογή του προσωπικού , και στην προκειµένη 

περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Εισαγωγή 

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά κάθε ‘οργανωµένου επαγγέλµατος είναι η ύπαρξη 

ενός κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής για τα µέλη του. Η λέξη «δεοντολογία» 

σύµφωνα µε το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σηµαίνει «υπόδειξη των δεόντων, δηλαδή 

του τι πρέπει να γίνεται ή να λέγεται και ειδικότερα ένα σύνολο κανόνων που ρυθµίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να φέρεται κανείς. Η λέξη «ηθική» σύµφωνα µε το ίδιο λεξικό είναι 

«το σύστηµα κανόνων συµπεριφοράς που χαρακτηρίζει µια κοινωνική οµάδα κ.λ.π.». 

Συγχρόνως, ο όρος «Κώδικας» σηµαίνει µια λογική συστηµική καταγραφή κανόνων. Το 

πλεονέκτηµά του, είναι η συγκέντρωση, το ορισµένο, η σαφήνεια των κανόνων, η λογική και όχι 

ιστορική καταγραφή τους, η ευχέρεια πρόσβασης και τροποποίησης. (Λ. Κοτσίρης 1995) 

 

3.1 Κανόνες 
Όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα στις σηµερινές σύγχρονες κοινωνίες έχουν διαµορφώσει ή 

διαµορφώνουν κανόνες ή κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας οι οποίοι καθορίζουν για τα 

µέλη τους τι συνιστά ηθική και επαγγελµατική συµπεριφορά. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται 

προκειµένου:  

i. Οι χρήστες των επαγγελµατικών υπηρεσιών να γνωρίζουν τι πρέπει να προσδοκούν από 

τις υπηρεσίες που αγοράζουν. 

ii. Τα µέλη του επαγγέλµατος να γνωρίζουν τι συνιστά αποδεκτή συµπεριφορά. 

iii.  Το επάγγελµα να χρησιµοποιεί τους κανόνες για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς 

των µελών του. (Λ. Κοτσίρης 1995)11 

 
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, όπως και τα µέλη των άλλων οργανωµένων επαγγελµάτων, 

έχουν αναπτύξει τους δικούς τους κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής. ∆εν 

                                                      
11 Λάµπρος Κοτσίρης, (1995), «Σύγχρονα προβλήµατα εµπορικού δικαίου», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκουλα 

 



17 
 

υπάρχει ένας γενικής αποδοχής κώδικας επαγγελµατικής συµπεριφοράς που να µπορεί να 

εφαρµοστεί σε όλους τους ελεγκτές όλου του κόσµου, και τούτο γιατί οι επιµέρους κανόνες των 

κανονισµών αυτών, διαµορφώνονται σε κοινωνικούς χώρους µε αρκετές διαφορές στα ήθη, τα 

έθιµα, τις αρχές και τις αξίες τους. (Λ. Κοτσίρης 1995) 

 

3.2 Θεωρητικές Προσεγγίσεις  

Στην ελεγκτική βιβλιογραφία ο S.M. Mintz (1997) υποστήριξε την ύπαρξη των πιο κάτω τριών 

θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες µπορούν να κατευθύνουν την ανάλυση των θεµάτων 

ηθικής στη λογιστική και στην ελεγκτική. 

i. Προσέγγιση του ωφελισµού: Σε αυτήν την προσέγγιση ο ελεγκτής βρίσκεται 

αντιµέτωπος µε ένα ηθικό δίλληµα, ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει αφού πρώτα 

συνεκτιµήσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα όλων των µερών που θα 

επηρεάσει την απόφασή του. Η απόφαση του ελεγκτή πρέπει να είναι η χρυσή τοµή 

µεταξύ των ωφελειών και των βαρών όλων των ατόµων που θα επηρεασθούν από τη 

συµπεριφορά του ελεγκτή. Ένα µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι η δυσκολία 

εκτίµησης του κόστους και του οφέλους όλων των µερών που θα επηρεαστούν από τη 

συµπεριφορά του ελεγκτή λογιστή. 

ii. Προσέγγιση των δικαιωµάτων: Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην αρχή ότι τα άτοµα 

έχουν συγκεκριµένα δικαιώµατα, τα οποία τα υπόλοιπα άτοµα έχουν καθήκον να τα 

σεβαστούν. Έτσι ο επαγγελµατίας ελεγκτής λογιστής πρέπει να λαµβάνει αποφάσεις 

µόνο όταν δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα οποιουδήποτε ατόµου. Η προσέγγιση αυτή έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για τους ελεγκτές, λόγω της ευθύνης που έχουν έναντι του δηµοσίου 

συµφέροντος. 

iii.  Προσέγγιση της δικαιοσύνης: Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στις έννοιες της ισότητας, 

της αµεροληψίας και του δικαίου. Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, ο ελεγκτής όταν 

αντιµετωπίζει ένα ηθικό δίλληµα, πρέπει να αποφασίσει, αφού πρώτα συνεκτιµήσει µε 

αµεροληψία και αντικειµενικότητα τα συµφέροντα των ατόµων και φορέων που θα 

επηρεασθούν από την απόφασή του. (S.M. Mintz 1997) 

 
iv. Η εµπιστοσύνη του κοινού, των επενδυτών, της επιχειρηµατικής κοινότητας και της 

κυβέρνησης, στην αξιοπιστία και στην αντικειµενικότητα των πορισµάτων του ελέγχου 
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των οικονοµικών καταστάσεων, επιβάλλει σοβαρές υποχρεώσεις στους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές. Όλοι όσοι χρησιµοποιούν το προϊόν της δουλειάς των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών συνήθως δυσκολεύονται να εκτιµήσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. Έχουν όµως δικαίωµα σύµφωνα µε τον Κώδικα δεοντολογίας του 

Αµερικάνικου Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, να προσδοκούν ότι, ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής, είναι ένα πρόσωπο µε επαγγελµατική επάρκεια και ακεραιότητα 

χαρακτήρα. (S.M. Mintz 1997) 

 

3.3Επαγγελµατική δεοντολογία των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ 

 

Εισαγωγή 

Τα δηµοσιευθέντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα δεν περιλαµβάνουν κανόνες επαγγελµατικής 

δεοντολογίας των ελεγκτών λογιστών. Μέχρι τη διαµόρφωση και υιοθέτηση ενός 

ολοκληρωµένου Κώδικα ∆εοντολογίας, συνεχίζουν να ισχύουν  οι κανόνες ∆εοντολογίας που 

προδιαγράφονται από τον Κανονισµό Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. 

(Φ.Ε.Κ. 364 Β’/7-5-1997) 12
κατά την έκταση που το περιεχόµενο του Κανονισµού αυτού δεν 

είναι αντίθετο µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Ο Κανονισµός επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. έχει ως σκοπό τη 

διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόµενων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές υπηρεσιών για την προστασία:  

 
i. Του ηθικού και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών του, 

ii. Των νοµίµων δικαιωµάτων του κάθε ελεγχόµενου ή τρίτου που χρησιµοποιεί 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες αυτές. (https//www.soel.gr) 

 

 Κατευθυντήριες οδηγίες των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. 

Οι διατάξεις του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας διέπουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές και εφαρµόζονται αναλόγως τόσο για τα µέλη των διοικήσεων των κατά το νόµο 

εταιριών ή κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών όσο και για τους ∆όκιµους, τους Ασκούµενους 

                                                      
12 Φ.Ε.Κ. 364 Β’/07/05/1997, «Κανόνες Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας». 
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Ορκωτούς Ελεγκτές κ.λπ. Για την επίτευξη των σκοπών του Κανονισµού και για τη διατήρηση 

του επαγγελµατικού του κύρους, επιβάλλεται για κάθε ένα από τα παραπάνω µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. 

η τήρηση των γενικών αρχών, κανόνων και κατευθυντήριων οδηγιών που θα παρουσιαστούν 

παρακάτω.(https//www.soel.gr) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας ο Ορκωτός 

Ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει13:  

i. Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχόµενων, των συναδέλφων µελών 

του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών των θεσµοθετηµένων οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ. και να 

διαβιώνει ως τίµιος και συνετός οικογενειάρχης. 

ii. Να µην αναλαµβάνει την οποιαδήποτε ανατιθέµενη σ’ αυτόν εργασία, αν δεν είναι 

βέβαιος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που προβλέπονται 

από τον νόµο, και τον Κανονισµό, τις αποφάσεις και οδηγίες του Εποπτικού Συµβουλίου, 

καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες του ελεγκτικού φορέα του οποίου είναι µέλος. 

iii.  Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις επιβαλλόµενες 

γνωστοποιήσεις, µε τρόπο αντικειµενικό, ακολουθώντας πάντοτε τα εγκεκριµένα από το 

Εποπτικό συµβούλιο πρότυπα και οδηγίες. 

iv. Να τηρεί επιµελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του έναντι 

των ελεγχόµενων. 

v. Να µη χρησιµοποιεί την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συµφερόντων του ιδίου ή προκείµενου σ’ αυτόν προσώπου. 

vi. Να µην αρνείται, να µην αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογηµένο λόγο 

οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία. 

vii. Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε ελεγχόµενους 

και τρίτους, καθώς και στα θεσµικά ή εντεταλµένα όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

viii.  Να µη δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόµενους, συναδέλφους, 

ελεγκτικούς φορείς ή όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

ix. Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέρη του Σ.Ο.Ε.Λ. ή ελεγκτικούς φορείς 

και να µην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών µε διαφανή µέσα. 

x. Να προστατεύει το κύρος του θεσµού του Σ.Ο.Ε.Λ. και των οργάνων του, καθώς και των 

αποφάσεων και οδηγιών του Εποπτικού Συµβουλίου και να µην συγκαλύπτει 

                                                      
13 www.soel.gr 



20 
 

οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού που περιήλθε σε γνώση 

του.(https//www.soel.gr). 

 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού διέπουν τους Ορκωτούς Ελεγκτές και εφαρµόζονται 

αναλόγως, τόσο για τα µέλη των διοικήσεων των ελεγκτικών φορέων, όσο και για τους 

Επίκουρους, του ∆όκιµους και τους Ασκούµενους Ορκωτούς Ελεγκτές. 

Για την εφαρµογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιµοποιούνται µε τις προσδιοριζόµενες 

έννοιες: 

i. Μέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών: είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι 

εγγεγραµµένα στα τηρούµενα από το Σ.Ο.Ε.Λ. µητρώα Ορκωτών Ελεγκτών, Επίκουρων, 

∆οκίµων και Ασκούµενων Ορκωτών Ελεγκτών. 

ii. Ελεγκτικός φορέας: είναι η κατά νόµο εταιρεία ή κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών, που 

είναι εγγεγραµµένη στο ειδικό µητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ., σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε 

φορά νοµοθεσία. 

iii.  Μέλη η ελεγκτικό προσωπικό του ελεγκτικού φορέα: είναι τα φυσικά πρόσωπα της 

περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από 

την επωνυµία του ελεγκτικού φορέα, συνεργαζόµενοι αποκλειστικά µε αυτόν ως 

ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.  

Οι εν ενεργεία µέτοχοι και εταίροι µιας εταιρείας ή τα µέλη µιας κοινοπραξίας 

συµπεριλαµβάνονται στα Μέλη ή στο ελεγκτικό προσωπικό του ελεγκτικού φορέα. 

i. Βοηθοί του Ορκωτού Ελεγκτή: είναι κάθε µέλος ενός ελεγκτικού φορέα, ανεξάρτητα από 

τη βαθµίδα στην οποία ανήκει, το οποίο απασχολείται σε συγκεκριµένη εργασία για 

λογαριασµό και υπ’ ευθύνη του Ορκωτού Ελεγκτή στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση της 

εργασίας αυτής. 

ii. Ελεγχόµενος: είναι κάθε οικονοµική µονάδα που κατ’ επιταγή του νόµου πρέπει να 

υποβάλλει στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών την οικονοµική διαχείριση και τις 

οικονοµικές καταστάσεις της. Για τους σκοπούς του παρόντος, ελεγχόµενος είναι και 

κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει αναθέσει σε ελεγκτικό φορέα ή Ορκωτό 

Ελεγκτή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική υπηρεσία ή εργασία που δεν είναι 

ασυµβίβαστη µε το λειτούργηµα του Ορκωτού Ελεγκτή. 
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iii.  Εντεταλµένο όργανο ποιοτικού ή δεοντολογικού ελέγχου: είναι κάθε µέλος του 

Εποπτικού ή του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. και κάθε εν ενεργεία 

Ορκωτός Ελεγκτής µε 10ετή τουλάχιστον ευδόκιµη υπηρεσία, στον οποίο µε ειδική 

απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου 

σχετιζόµενου µε την εκτίµηση της ποιότητας συγκεκριµένης ελεγκτικής εργασίας ή και 

της τήρησης από Ορκωτό Ελεγκτή ή από ελεγκτικό φορέα των διατάξεων του νόµου και 

του παρόντος Κανονισµού, καθώς και των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου. 

iv. Νόµιµη αµοιβή ελέγχου: είναι η καθαρή αµοιβή ελέγχου, ύστερα από την αφαίρεση των 

εξόδων µετακινήσεως και διαµονής των ελεγκτών εκτός έδρας, που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασµό των ελάχιστων ωρών ελέγχου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί για κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση µε γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου και 

του εφαρµοζόµενου από ένα ελεγκτικό φορέα ενιαίου ωροµισθίου, όπως αυτό έχει 

γνωστοποιηθεί στο Σ.Ο.Ε.Λ. για την ελεγκτική περίοδο στην οποία εµπίπτει ο έλεγχος. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

       Σύµφωνα µε τον κανονισµό επαγγελµατικής δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται από το 

εποπτικό συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  οι βασικές διατάξεις που 

διασφαλίζουν την ορθή πραγµάτωση του επαγγέλµατος είναι οι εξής: 

 

 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

i. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 ο  Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει τις επαγγελµατικές 

υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νοµιµότητα στην παροχή των 

υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόµενης απ’ αυτόν επαγγελµατικής 

γνώµης. Προς τούτο, είναι υποχρεωµένος, παράλληλα µε τις διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας και τον παρόντα κανονισµό, να τηρεί τα ελεγκτικά πρότυπα και τις αρχές και 

οδηγίες που ακολουθεί το Σ.Ο.Ε.Λ. και να βασίζεται στην επαγγελµατική εργασία που 

διεξήγαγε ο ίδιος ή άλλα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. µε τη δική του επίβλεψη και ευθύνη. 

ii. Ο Ορκωτός Ελεγκτής δικαιούται να χρησιµοποιεί βοηθούς για την παροχή των 

επαγγελµατικών υπηρεσιών του, έχει όµως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι 
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βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς µόνο τις 

εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά. 

iii.  Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή να χρησιµοποιεί ως βοηθούς οποιαδήποτε 

πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. Η απαγόρευση αυτή δεν 

αποκλείει τη χρησιµοποίηση ειδικού εµπειρογνώµονα σε αντικείµενα ελέγχου ή άλλων 

εργασιών που εκφεύγουν των συνήθων γνώσεων του Ορκωτού Ελεγκτή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από τα ελεγκτικά πρότυπα και σχετικές αποφάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. 

iv. Σε κάθε περίπτωση, ο Ορκωτός Ελεγκτής που δεν βρίσκεται σε αναστολή ασκήσεως του 

επαγγέλµατός του, παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του ύστερα από σχετική εντολή 

ή ανάθεση του ελεγκτικού φορέα του οποίου είναι µέλος, αλλά ευθύνεται προσωπικά για 

την ποιότητα των υπηρεσιών και την ορθότητα του πορίσµατός του. 

Ο κανόνας αυτός διέπει και τους Κοινούς Ελέγχους, που διενεργούνται σε µια οικονοµική 

µονάδα από δύο ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές του ιδίου ή διαφορετικού ελεγκτικού 

φορέα. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

       Στην ελεγκτική θεωρία και πρακτική η ανεξαρτησία θεωρείται γενικά ως ένα θέµα 

επαγγελµατικής δεοντολογίας. Όµως το επίπεδο της ανεξαρτησίας είναι τόσο θεµελιώδους 

σηµασίας για την ελεγκτική, έτσι ώστε να καθίσταται µια κεντρική έννοιά της. Η κοινωνία 

περιµένει από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να προσθέσουν κύρος και αξιοπιστία στις 

πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων. Το κοινωνικό σύνολο βέβαια θα συνεχίσει να 

αναγνωρίζει το επαγγελµατικό κύρος και την αξιοπιστία των ελεγκτών µόνο αν οι τελευταίοι 

θεωρούνται ότι διαθέτουν πραγµατική ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση του έργου τους. Οι 

ελεγκτές θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα πνεύµα αµεροληψίας στη σχέση τους µε την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα αλλά και σε ότι αφορά στις ανάγκες των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Μια άλλη πτυχή της ανεξαρτησίας ως βασικής έννοιας της θεωρητικής ελεγκτικής, είναι 

εκείνη που προκύπτει από τη διάκριση µεταξύ επαγγελµατικής ανεξαρτησίας και προσωπικής 

ανεξαρτησίας. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Η επαγγελµατική ανεξαρτησία εγκρίθηκε για πρώτη φορά την 6η Μαρτίου του 1975 από 

την Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών (F.E.E. πρώην U.E.C.). 
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Σύµφωνα µε αυτήν ο ελεγκτής, οφείλει να ασκεί το επάγγελµα του µε τρόπο ανεξάρτητο και 

αντικειµενικό. Πρέπει πάντοτε να είναι σε θέση να παρέχει µια έντιµη και αµερόληπτη γνώµη. 

Σε περίπτωση που αδυνατεί να ανταπεξέλθει σ’ αυτές τις υποχρεώσεις του, οφείλει να αρνείται 

την εργασία ή να παραιτείται. Το ίδιο οφείλει να πράττει, εάν παρουσιασθούν συνθήκες που 

µπορεί να κλονίσουν την εµπιστοσύνη των τρίτων ως προς την ανεξαρτησία των θέσεών του. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Η επαγγελµατική ανεξαρτησία προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισµού και 

αναφέρεται στην ικανότητα ολόκληρης της επαγγελµατικής τάξης των ελεγκτών να διατηρήσει 

όλες τις µορφές ανεξαρτησίας. Το γεγονός της πληρωµής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από 

τις ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες δηµιουργεί µια σειρά ερωτηµάτων για την επαγγελµατική 

ανεξαρτησία. Μερικές κριτικές κατά του επαγγέλµατος φθάνουν στο σηµείο να υποστηρίζουν 

ότι είναι αδύνατο να είναι κάποιος ανεξάρτητος έναντι εκείνου που τον πληρώνει. Η έννοια της 

προσωπικής ανεξαρτησίας αφορά τον συγκεκριµένο ορκωτό ελεγκτή λογιστή και τη σχέση µε 

την ανάθεση του ελέγχου. Οι ελεγκτές στα πλαίσια αυτής της πτυχής ανεξαρτησίας θα πρέπει να 

µείνουν µακριά από τις επιρροές, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να αλλάξουν τη γνώµη τους. (Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Ένα από τα βασικότερα πρότυπα της Ελεγκτικής ορίζει ότι ο ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος στη σκέψη για να µπορέσει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του 

κοινού και να αποκτήσει το απαραίτητο προσωπικό και επαγγελµατικό κύρος, αφού αν ο 

ελεγκτής δεν ήταν ανεξάρτητος, η γνώµη του δεν θα προσέθετε τίποτε στην αξιοπιστία των 

καταστάσεων. Ο ελεγκτής οφείλει να εκπληρώσει την επαγγελµατική του υποχρέωση προς τους 

αγνώστους σ’ αυτόν χρήστες των εκθέσεων ελέγχου και τους γνωστούς εντολοδόχους του έργου 

του ακόµη κι όταν η γνώµη του είναι αντίθετη στις επιθυµίες αυτών που του ανέθεσαν το 

Ελεγκτικό έργο. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990)14 

 

           Ο Ορκωτός Ελεγκτής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει µια έντιµη 

και αµερόληπτη γνώµη, οφείλει να µη αποδεχθεί την εργασία ή να διακόψει την ανατεθείσα σε 

αυτόν εργασία, αν οι υπάρχουσες ή διαµορφωθείσες συνθήκες κλονίζουν είτε την ανεξαρτησία, 

                                                      
14 Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 
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την αντικειµενικότητα και την προς αυτόν εµπιστοσύνη των τρίτων, είτε τις σχέσεις του µε 

συναδέλφους µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ.  

Για την µη αποδοχή ή τη διακοπή της εργασίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή, εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει το Σ.Ο.Ε.Λ. και όπου συντρέχει περίπτωση, οι 

οριζόµενες από την παρ. 4 του πιο κάτω άρθρου 8 διαδικασίες. 

Κάθε ελεγκτικός φορέας και κάθε µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους 

κανόνες, ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητά του: 

i. Να µην παρέχει σε ελεγχόµενο άλλου είδους υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που 

επιτρέπει ο νόµος και για τις οποίες αρµοδίως έχει οριστεί.  

∆εν είναι ασυµβίβαστη η παροχή υποδείξεων, που ανακύπτουν ως απόρροια των παρεχόµενων 

από Ορκωτό Ελεγκτή επαγγελµατικών υπηρεσιών και σχετίζονται άµεσα µε το ανατεθέν σ’ 

αυτόν έργο.  

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση µπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την 

αντικειµενικότητα του ελεγκτή. 

i. Να µην αποφασίζει ο ίδιος σε θέµατα αρµοδιότητας του ελεγχοµένου. Επίσης, 

πρέπει να αποφεύγει να εκφράζει την κρίση του στις επιχειρηµατικές επιλογές ή 

αποφάσεις του ελεγχοµένου. 

ii. Να τηρεί αµερόληπτη στάση σε αντικρουόµενες απόψεις των ελεγχοµένων ή 

άλλων ενδιαφεροµένων, εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισµούς τις 

αντικειµενικές διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται σε επιµελή εργασία 

του. 

iii.  Να µην έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο από την πορεία των εργασιών του ελεγχοµένου ή από το πόρισµα του 

ελέγχου του. 

iv. Να µη αποδέχεται παρεµβάσεις του ελεγχοµένου ή τρίτων σχετικές µε την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

v. Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον ελεγχόµενο υπηρετούν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα. 

vi. Να µην δέχεται από τον ελεγχόµενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, που υπερβαίνουν 

το µέτρο της απλής φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας στον επαγγελµατικό χώρο 

αυτού. 
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vii. Να µην δέχεται οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια από τον ελεγχόµενο, πέραν της 

νοµίµου, για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για πρόσθετες συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές υπηρεσίες, αν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για την 

ανάθεση, την εκτέλεση και την τιµολόγηση της κάθε συγκεκριµένης υπηρεσίας 

του. 

viii.  Να τηρεί αυστηρά τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του 

Εποπτικού Συµβουλίου για τα ασυµβίβαστα και τις απαγορεύσεις ως προς το 

επάγγελµα, καθώς και για τις διαδικασίες αποδοχής και γνωστοποίησης κάθε 

ανατιθέµενης σ’ αυτόν εργασίας. 

ix. Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή ή σε ελεγκτικό φορέα η µε οποιοδήποτε 

τρόπο διαπραγµάτευση ή εκ των υστέρων µείωση της νόµιµης αµοιβής ελέγχου.  

Παρέκκλιση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται µόνο αν συντρέχει ειδικά αιτιολογηµένος 

λόγος και έχει ληφθεί σχετική έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου. 

Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή η ανάληψη του υποχρεωτικού από νόµο ελέγχου 

µιας οικονοµικής µονάδας, στην οποία ο ίδιος ή µέλος της διοίκησης του ελεγκτικού 

φορέα του έχει διατελέσει µέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από το διορισµό του 

ως τακτικού ελεγκτή της οικονοµικής αυτής µονάδας: 

i. είτε µέλος της διοίκησης, 

ii. είτε διευθυντικό στέλεχος, 

iii.  είτε οικονοµικός, λογιστικός ή φορολογικός σύµβουλος ή εσωτερικός 

ελεγκτής, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε 

κύριο αντικείµενο την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα. 

Η απαγόρευση αυτή µπορεί να αρθεί µόνο ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση 

του Εποπτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιστηµονικού 

Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

i. Το άρθρο 5 ορίζει πως ο  Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό 

απόρρητο και να µην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν υπέχει τέτοια υποχρέωση 
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από το νόµο, τα επαγγελµατικά πρότυπα και τις Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από 

το Εποπτικό Συµβούλιο, περιλαµβανοµένου και του παρόντος Κανονισµού. 

ii. Απαγορεύεται στον Ορκωτό Ελεγκτή να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για 

δικό του όφελος ή όφελος τρίτων, των γεγονότων και των πληροφοριών που 

περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η 

αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την 

υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του 

ενώπιον του Εποπτικού ή του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

iii.  Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο και µετά τη 

λήξη της παροχής των επαγγελµατικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο. 

iv. Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να υπενθυµίζει στους βοηθούς του την υποχρέωση 

τηρήσεως του επαγγελµατικού απορρήτου και να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν 

ότι οι βοηθοί του θα τηρήσουν αυτό. 

v. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεσµεύουν και τις διοικητικές και τους τεχνικούς 

συµβούλους του κάθε ελεγκτικού φορέα, καθώς και τα όργανα ποιοτικού ελέγχου 

του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

i. Βάσει του άρθρου 6 κάθε Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται για κάθε εκτελούµενη 

απ’ αυτόν εργασία ελέγχου να ακολουθεί τα εγκεκριµένα από το Εποπτικό 

Συµβούλιο ελεγκτικά πρότυπα και οδηγίες και να τηρεί σε ιδιαίτερο φάκελο, επί 

πέντε τουλάχιστον έτη ύστερα από την ηµεροµηνία εκδόσεως του 

Πιστοποιητικού ή Έκθεσης Ελέγχου, τα φύλλα εργασίας και λοιπά στοιχεία του 

συγκεκριµένου ελέγχου, τα οποία και οφείλει να παραδίδει χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση για ποιοτικό έλεγχο στο προς τούτο εντεταλµένο από το Εποπτικό 

Συµβούλιο όργανο του Σ.Ο.Ε.Λ. Η παράδοση αυτή γίνεται σε τόπο και σε χρόνο 

που ορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο. 

ii. Από τα περιεχόµενα στον εξεταζόµενο φάκελο ή φακέλους φύλλα εργασίας και 

λοιπά στοιχεία, πρέπει να αποδεικνύεται ότι: 
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iii.  Κατά την εκτέλεση της συγκεκριµένης ελεγκτικής εργασίας εφαρµόστηκαν τα 

παραδεγµένα από το Σ.Ο.Ε.Λ. πρότυπα Ελέγχου και Εκθέσεων, καθώς και οι 

εκδοθείσες από το Σ.Ο.Ε.Λ. τεχνικές οδηγίες και ότι λήφθηκαν υπόψη οι 

διατάξεις της νοµοθεσίας και του Καταστατικού, που διέπουν την ελεγχθείσα 

οικονοµική µονάδα. 

iv. Τα ανωτέρω φύλλα και λοιπά στοιχεία στηρίζουν επαρκώς τη γνώµη του 

Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτή διατυπώνεται στο σχετικό Πιστοποιητικό ή 

Έκθεση του ελέγχου του. 

v. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης των ζητούµενων φακέλων στο 

εντεταλµένο όργανο του Σ.Ο.Ε.Λ. καταγγελλόµενη σε σχετική αναφορά του 

τελευταίου προς το Εποπτικό Συµβούλιο και αποδεικνυόµενη µε αντίγραφο 

ειδοποιητηρίου εγγράφου απευθυνόµενου προς τον αρµόδιο Ορκωτό Ελεγκτή, 

απευθείας ή µέσω του ελεγκτικού φορέα του, παραπέµπεται στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο ως σκόπιµη παράβαση κανονιστικής διάταξης. 

vi. Τυχόν κενά ή άλλες ουσιώδεις ελλείψεις του εξεταζοµένου φακέλου ελέγχου ή 

της εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας καταγραφόµενα στο σχετικό πόρισµα 

του εντεταλµένου οργάνου ποιοτικού ελέγχου, που έχουν ως συνέπεια την 

αδυναµία εξαγωγής συµπεράσµατος σε σχέση µε τα οριζόµενα στην πιο πάνω 

παράγραφο 2, παραπέµπονται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

vii. Η παραποµπή αυτή γίνεται µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου για 

πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του υπευθύνου Ορκωτού Ελεγκτή και αν 

συντρέχει περίπτωση, για παράβαση νόµου. 

viii.  Στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου, τα εντεταλµένα όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. µπορούν να 

εξετάσουν και να επαληθεύσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, 

κατά την κρίση τους, επιδρά στην ποιότητα και τη νοµιµότητα των 

προσφεροµένων από τον Ορκωτό Ελεγκτή και τους βοηθούς του υπηρεσιών, µη 

αποκλειόµενης και της επιτόπου επίσκεψης των εντεταλµένων οργάνων στα 

γραφεία των οικονοµικών µονάδων που ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή.  

ix. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης µέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. να παράσχει τα 

κατά τα άνω ζητούµενα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ή να διευκολύνει την 
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επιτόπου επίσκεψη εντεταλµένου οργάνου στα γραφεία ελεγχθείσας οικονοµικής 

µονάδας εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην πιο πάνω παρ. 3 αυτού του άρθρου. 

 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

         Ο βασικός κανόνας εγκρίθηκε για πρώτη φορά την 6η Μαρτίου 1975 από την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών (F.E.E. πρώην U.E.C.) και αναφέρεται στο 

άρθρο 7 του κανονισµού. Βασικό του περιεχόµενο είναι ότι ο ανεξάρτητος ελεγκτής δεν πρέπει 

να προβάλλει το όνοµά του µε τρόπο που υποβαθµίζει το επάγγελµα, δηλαδή δεν πρέπει να 

διαφηµίζεται ή να προκαλεί τη χρησιµοποίηση των επαγγελµατικών υπηρεσιών του. (Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

∆ιαφήµιση είναι η γνωστοποίηση, στο κοινό πληροφοριών που αφορούν τις υπηρεσίες οι 

οποίες προσφέρονται από κάποιο συγκεκριµένο ελεγκτή ή συγκεκριµένη εταιρία ελεγκτών. 

Πρόκληση για χρησιµοποίηση των υπηρεσιών του ελεγκτή αποτελεί η ενέργεια προσέγγισης 

πιθανών πελατών και προσφοράς επαγγελµατικών υπηρεσιών. Η διαφήµιση, δηλαδή η 

πρόκληση για προσφορά των επαγγελµατικών υπηρεσιών του, αποτελεί για τον ελεγκτή πράξη 

αναξιοπρεπή. Υπάρχουν ωστόσο, ορισµένες µορφές διαφήµισης, που δεν αποβλέπουν στην 

επαγγελµατική προβολή των υπηρεσιών του ελεγκτή και οι οποίες µπορεί να γίνουν αποδεκτές. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Η έννοια του κανόνα που διέπει τη διαφήµιση δεν αποτελεί από µόνη της πράξη 

αντιδεοντολογική, δεν είναι ωστόσο δυνατό να επιτραπεί σε έναν επαγγελµατία να επιδιώκει µε 

τη διαφήµιση οτιδήποτε περισσότερο από την ενηµέρωση του κοινού για ένα περιορισµένο 

αριθµό δεδοµένων, ώστε να µην εκτίθεται το κοινό σε κίνδυνο παραπλάνησής του. Η αυστηρή 

τήρηση των περιορισµών αυτών επιβάλλεται για λόγους προστασίας του κοινού. Σε κάθε 

περίπτωση, η επιτρεπόµενη διαφήµιση πρέπει να γίνεται µε τρόπο συνεπή προς την αξιοπρέπεια 

του επαγγέλµατος και να έχει ως αντικείµενο την ενηµέρωση του κοινού, ή µιας ενδιαφερόµενης 

µερίδας του κοινού, για πραγµατικά δεδοµένα. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

        Στις παρακάτω περιπτώσεις η διαφήµιση γίνεται παραδεκτή σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις 

προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου: 

i. Αγγελίες για προσωπικό: Επιτρέπεται η αναγγελία, µε οποιοδήποτε µέσο που 

χρησιµοποιείται συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις σχετικά µε πραγµατικές ανάγκες για 

προσωπικό. 
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ii. Καταχωρήσεις σε καταλόγους: Επιτρέπονται καταχωρήσεις σε καταλόγους, εφόσον 

αυτές περιορίζονται σε στοιχεία, όπως όνοµα διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και άλλες 

πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο χρήστης του καταλόγου προκειµένου να µπορέσει 

να έρθει σε επαφή µε τον ελεγκτικό φορέα στον οποίο αφορά η καταχώρηση. 

iii.  Ανακοινώσεις σε εφηµερίδες: Για την ενηµέρωση του κοινού γύρω από τις προσθήκες ή 

διαγραφές του καταλόγου των ανεξάρτητων ελεγκτών, που παρέχουν από κοινού 

ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες στο κοινό ή σχετικά µε οποιαδήποτε µεταβολή της 

διεύθυνσης ενός φορέα. 

iv. Εµφάνιση τύπων: Εµφάνιση εντύπων: Τα χρησιµοποιούµενα από ένα ελεγκτικό-

λογιστικό φορέα έντυπα πρέπει να πληρούν τους κανόνες µιας κατάλληλης εµφάνισης 

και να περιέχουν µόνο πληροφορίες που, κανονικά, µπορούν να περιλαµβάνονται σε 

κατάλογο. Επιπλέον µπορεί να περιλαµβάνουν και τα εξής:  

a. Κατάλογο των επαγγελµατιών που συµµετέχουν ως µέλη του φορέα 

b. Γνωστοποίηση όταν συντρέχει περίπτωση των πόλεων ή των χωρών στις οποίες 

αντιπροσωπεύεται ο φορέας. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990)15 

v. Συγγραφή βιβλίων : Όταν ο ανεξάρτητος ελεγκτής συγγράφει βιβλίο ή άρθρο γύρω από 

επαγγελµατικό θέµα, µπορεί να αναφέρει την επαγγελµατική ιδιότητά του και το όνοµα 

του φορέα για τον οποίο εργάζεται, χωρίς όµως να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες για 

τις παρεχόµενες από τον φορέα υπηρεσίες. 

vi. Ενηµερωτικά φυλλάδια και διευθύνσεις: Ο ελεγκτικός – λογιστικός φορέας µπορεί να 

εκδίδει για τους πελάτες ή για µη πελάτες, ύστερα από δική τους επιθυµίας, ένα 

κατάλογο των παρεχόµενων υπηρεσιών, διατυπωµένο µε τρόπο που ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα και αντικειµενικότητα. 

vii. ∆ηµοσιεύσεις από πελάτες: Όταν ο πελάτης προτίθεται να δηµοσιεύσει έκθεση του 

ανεξάρτητου ελεγκτή, που αφορά την παρούσα δραστηριότητα του πελάτη ή τη 

δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού τοµέα, θα πρέπει ο ελεγκτής να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η έκθεση του δεν θα παρουσιαστεί µε τρόπο 

                                                      
15 Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 
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που θα µπορούσε να θεωρηθεί εύλογα ότι αποτελεί διαφήµιση για τον ίδιο ή για το 

φορέα του. 

viii.  Ιδιωτική ασφάλιση των ανεξάρτητων ελεγκτών: Όταν ο ανεξάρτητος ελεγκτής 

απασχολείται ιδιωτικά ως εταίρος ή στέλεχος κάποιας επιχείρησης, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση αυτή δεν χρησιµοποιείται το όνοµα και την επαγγελµατική  

ιδιότητά του, µε τρόπο που θα µπορούσε να οδηγήσει το κοινό στην εντύπωση ότι 

συνδέεται µε την επιχείρηση µε αυτή την ιδιότητα. 

 

Στο σηµείο αυτό θεωρείται σκόπιµο να παρουσιαστούν οι περιπτώσεις, οι οποίες κατά το 

άρθρο 7 απαγορεύουν την δηµόσια προβολή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ειδικότερα : 

i. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 
ο  Ορκωτός Ελεγκτής ή ο ελεγκτικός φορέας δεν πρέπει 

να διαφηµίζει ή να προβάλλει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του, καθώς και το 

όνοµά του ή την επωνυµία του, κατά τρόπο που υποβαθµίζει το ελεγκτικό 

επάγγελµα, όπως αυτό έχει θεσµοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα, ή θέτει σε 

αµφιβολία την επαγγελµατική επάρκεια άλλων Ορκωτών Ελεγκτών ή ελεγκτικών 

φορέων. 

ii. Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή ή ελεγκτικό φορέα η υποβολή προσφοράς 

παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόµενου 

που έχει γνωστοποιηθεί στο Σ.Ο.Ε.Λ. και χωρίς την τήρηση των λοιπών 

προϋποθέσεων και διαδικασιών που ορίζονται από νόµο ή αποφάσεις του 

Εποπτικού Συµβουλίου.  

iii.  Η υποβολή τέτοιας προσφοράς καθώς και η µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση ή 

δέσµευση µείωσης της νόµιµης αµοιβής ελέγχου, χωρίς σχετική έγκριση του 

Εποπτικού Συµβουλίου, αποτελεί πράξη ιδιαίτερα αναξιοπρεπή και αθέµιτη. 

iv. Κάθε διευθύνων σύµβουλος, διευθύνων εταίρος ή διαχειριστής ενός ελεγκτικού 

φορέα, υποχρεούται να παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στο εντεταλµένο όργανο 

δεοντολογικού ελέγχου του Σ.Ο.Ε.Λ. τα βιβλία και στοιχεία του φορέα και να 

παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες, αναφορικά µε τον προσδιορισµό, την 

τιµολόγηση και την είσπραξη της αµοιβής συγκεκριµένης εργασίας, καθώς και µε 

την τήρηση των προβλεποµένων από νόµο ή αποφάσεις του Εποπτικού 

Συµβουλίου προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάληψης, εκτέλεσης και 
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γνωστοποίησης προς το Σ.Ο.Ε.Λ. της κάθε προσφερόµενης σε ελεγχόµενους ή 

τρίτους υπηρεσίας. 

 

 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

    Ο βασικός κανόνες εγκρίθηκε για πρώτη φορά την 17η Σεπτεµβρίου 1982 από την 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών (F.E.E. πρώην U.E.C.) και 

αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισµού. Σύµφωνα µε τον κανόνα ο ανεξάρτητος ελεγκτής 

πρέπει πάντοτε να συµπεριφέρεται µε τρόπο που προάγει τις καλές σχέσεις µέσα στο επάγγελµα. 

Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη στην περίπτωση που ο ανεξάρτητος ελεγκτής 

αντικαθιστά ή αντικαθίσταται από συνάδελφο ή όταν παρουσιάζεται ανάγκη συνεργασίας 

µεταξύ των µελών διαφορετικών ελεγκτικών και λογιστικών φορέων. Κάθε ανεξάρτητος 

ελεγκτής οφείλει να συµπεριφέρεται στα άλλα µέλη του επαγγέλµατος µε τον ίδιο τρόπο, που θα 

ήθελα και ο ίδιος να του συµπεριφέρονται σε παρόµοιες περιστάσεις, δηλαδή µε ειλικρίνεια, 

ευγένεια και εκτίµηση. (https//www.soel.gr) 

∆υσκολίες µπορεί πάντοτε να προκύπτουν όταν ένας ανεξάρτητος ελεγκτής καλείται να 

αντικαταστήσει κάποιον άλλο, ως ελεγκτής ή ως τεχνικός σύµβουλος ενός εντολές-πελάτη. 

Ιδιαίτερα όταν η µεταβιβαζόµενη εργασία συνίσταται, εν όλο ή εν µέρει, σε λογιστικό έλεγχο, 

τότε χρειάζεται να προσεχθούν και άλλα θέµατα, πέρα από τη τήρηση των συνήθων κανόνων 

ευγένειας, δεδοµένου ότι η αντικατάσταση του υπάρχοντος ελεγκτή µπορεί να οφείλεται σε 

άρνηση του να δεχτεί αιτήµατα του πελάτη, τα οποία θεωρεί ως µη ορθά. Συνεπώς, αποτελεί 

θέµα γενικότερου ενδιαφέροντος το να ενηµερώνεται ο νέος ελεγκτής για όλα τα προβλήµατα 

της προς έλεγχο επιχείρησης, τα οποία ο απερχόµενος ελεγκτής κρίνει σκόπιµο ότι θα πρέπει να 

γνωρίζει ο νέος ελεγκτής. 

Για το λόγο αυτό, κάθε µέλος του επαγγέλµατος, πριν αποδειχθεί την ανάληψη ελέγχου 

τον οποίο διενεργούσε µέχρι τώρα άλλος ελεγκτής, θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιώνεται ότι ο 

προηγούµενος ελεγκτής έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του εντολέα-πελάτη για µια 

εµπεριστατωµένη και ελεύθερη συζήτηση των θεµάτων του πελάτη µε τον προτεινόµενο νέο 

ελεγκτή. Εάν δεν έχει δοθεί η συγκατάθεση αυτή, δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ο 
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διορισµός. Επίσης, ο απερχόµενος ελεγκτής, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του 

πελάτη, οφείλει να ενηµερώσει πλήρως τον προτεινόµενο διάδοχό του για όλα τα θέµατα που 

νοµίζει ότι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο τελευταίος. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι 

είναι απαραίτητος ο υψηλός βαθµός συνεργασίας µεταξύ των ανεξάρτητων ελεγκτών, ενώ η 

συνεργασία αυτή είναι και προς το συµφέρον των πελατών.  

Ωστόσο δεν είναι µόνο οι ενδοεπαγγελµατικές σχέσεις, στις οποίες πρέπει να τηρείται το 

πνεύµα ευγένειας. Η υπόληψη του κάθε ελεγκτή, αλλά και του επαγγέλµατος συνολικά 

υπηρετείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν όλα τα µέλη του επαγγέλµατος 

συµπεριφέρονται προς όλους, µε τους οποίους έρχονται σε επαφή κατά την εκτέλεση του έργου 

τους, κατά τρόπο που αρµόζει στο επαγγελµατικό κύρος το οποίο αξιώνουν να έχουν.  

Πιο συγκεκριµένα : 

i. Ο Ορκωτός Ελεγκτής, σύµφωνα µε το άρθρο 8, οφείλει να συµπεριφέρεται µε 

ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίµηση έναντι όλων των άλλων µελών του Σ.Ο.Ε.Λ., 

είτε αυτά είναι παρόντα είτε είναι απόντα και να προασπίζει τα νόµιµα 

δικαιώµατά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους. 

ii. Ο Ορκωτός Ελεγκτής στον οποίο ανατίθεται ένας κατά νόµο υποχρεωτικός 

έλεγχος, τον οποίο προηγουµένως ασκούσε άλλος Ορκωτός Ελεγκτής, οφείλει να 

ερωτήσει εγγράφως τον προηγούµενο ελεγκτή και µάλιστα πριν από την ανάληψη 

του ελέγχου, σε ποιους λόγους οφείλεται κατά την γνώµη του η αποµάκρυνσή 

του από το συγκεκριµένο έλεγχο.  

            Το έγγραφο αυτό ερώτηµα κοινοποιείται στο Εποπτικό Συµβούλιο. 

i. Αν ο απερχόµενος Ορκωτός Ελεγκτής έχει λόγους να πιστεύει ότι η 

αποµάκρυνσή του από µια κατά νόµο ελεγχόµενη µονάδα οφείλεται σε διαφωνία 

της ως προς παρατήρηση ή άλλη αιτία σχετιζόµενη µε τον έλεγχο ή µε τη 

διατύπωση του σχετικού Πιστοποιητικού ή Έκθεσης του ελέγχου του, οφείλει 

µέσα σε πέντε ηµέρες αφότου έλαβε γνώση της αποµάκρυνσής του να αναφέρει 

εγγράφως τους λόγους αυτούς στον διορισµένο νέο ελεγκτή, µε κοινοποίηση προς 

το Εποπτικό Συµβούλιο. 

ii. Μέσα σε προθεσµία που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 

2190/1920, κάθε ελεγκτικός φορέας υποχρεούται να επιφυλαχθεί για την αποδοχή 

της εντολής ελέγχου µιας οικονοµικής µονάδας και να µην προβεί σε διορισµό 
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του τακτικού ελεγκτής της, αν έχει περιέλθει αποδεδειγµένα σε γνώση του ότι η 

προς έλεγχο οικονοµική µονάδα δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τη νόµιµη αµοιβή 

ελέγχου προηγούµενης χρήσης ή χρήσεων.  

iii.  Η επιφύλαξη αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην διοίκηση της οικονοµικής 

µονάδας, µε κοινοποίηση προς το Εποπτικό Συµβούλιο και µπορεί να αρθεί µόνο 

ύστερα από την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αµοιβής ή µε ειδική έγκριση του 

Εποπτικού Συµβουλίου. 

iv. Κάθε Ορκωτός Ελεγκτής, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ανατεθείσας σ’ 

αυτόν ελεγκτικής εργασίας, οφείλει να διαπιστώσει αν η προς έλεγχο οικονοµική 

µονάδα έχει εξοφλήσει πλήρως τη νόµιµη αµοιβή ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων.  

v. Σε περίπτωση που ο Ορκωτός Ελεγκτής διαπιστώνει, είτε από την εξέταση των 

βιβλίων και στοιχείων της ελεγχόµενης µονάδας είτε από απευθείας προς αυτόν 

έγγραφη ειδοποίηση ενός ελεγκτικού φορέα, που κοινοποιείται και στο Σ.Ο.Ε.Λ., 

ότι η νόµιµη αµοιβή ελέγχου προηγούµενης χρήσης ή χρήσεων της οικονοµικής 

αυτής µονάδας δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως 

από το Εποπτικό Συµβούλιο την έγκριση διακοπής του ελέγχου του, λόγω 

αποδεδειγµένης άρνησης ή αδυναµίας του ελεγχοµένου να συµµορφωθεί µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που επιβάλλουν τον έλεγχό της. Το αίτηµα αυτό 

κοινοποιείται και στην διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας και περιλαµβάνει 

απαραιτήτως την κατά τα άνω διαπιστωθείσα οφειλή της προς ένα ή 

περισσότερους ελεγκτικούς φορείς.  

vi. Αν το Εποπτικό Συµβούλιο εγκρίνει τη διακοπή του ελέγχου, ο Ορκωτός 

Ελεγκτής υποχρεούται να ζητήσει από τη διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας τη 

σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων της, προς την 

οποία γνωστοποιεί τη διακοπή του ελέγχου του, µαζί µε τους λόγους που 

επέβαλαν τη διακοπή αυτή. 

 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ. 

   Με το άρθρο 9 του Κανονισµού ∆εοντολογίας προστατεύεται η φήµη και το κύρους του 

Σώµατος καθώς δεν επιτρέπεται η προφορική ή έγγραφη υποβάθµιση του επιστηµονικού και 
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επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των Ορκωτών Ελεγκτών ή των ελεγκτικών φορέων 

που είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και ο σχολιασµός της 

ποιότητας των προσφερόµενων από Ορκωτούς Ελεγκτές ή ελεγκτικούς φορείς υπηρεσιών. ∆εν 

εµπίπτει στον ανωτέρω περιορισµό η εµπιστευτική αναφορά προς το Εποπτικό Συµβούλιο ή στα 

απ’ αυτό εντεταλµένα όργανα ποιοτικού ελέγχου.  Ειδικότερα : 

i. Το άρθρο 9 ορίζει πως δεν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, 

υποβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των 

Ορκωτών Ελεγκτών ή των ελεγκτικών φορέων που είναι εγγεγραµµένοι στα 

οικεία Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και ο σχολιασµός της ποιότητας των 

προσφερόµενων από Ορκωτούς Ελεγκτές ή ελεγκτικούς φορείς υπηρεσιών.  

            ∆εν εµπίπτει στον ανωτέρω περιορισµό η εµπιστευτική αναφορά προς το                           

Εποπτικό Συµβούλιο ή στα απ’ αυτό εντεταλµένα όργανα ποιοτικού ελέγχου. 

Ως υποβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. 

θεωρείται ιδίως από µέρους Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικού φορέα: 

i. Τήρηση ή ο ισχυρισµός τήρησης ελεγκτικών ή λογιστικών αρχών και προτύπων 

διαφορετικών από τα παραδεχόµενα από την εθνική νοµοθεσία και από το 

Σ.Ο.Ε.Λ. 

ii. Επανειληµµένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του Εποπτικού 

Συµβουλίου. 

iii.  Ανάρµοστη συµπεριφορά κατά οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ., εκδηλούµενη µε τη 

χρησιµοποίηση εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και 

ενεργειών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων 

αυτών. 

iv. Απρεπής συµπεριφορά κατά οργάνου του ελεγχοµένου, κατά συναδέλφου µέλους 

του Σ.Ο.Ε.Λ. ή κατά της διοίκησης ελεγκτικού φορέα. 
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  3.4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

  Η Γενική Συνέλευση του Σ.Ο.Ε.Λ., αναγνωρίζοντας την ανάγκη πιστής εφαρµογής του 

παρόντος κανονισµού από όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., είτε αυτά λειτουργούν ως 

ελεγκτές είτε ως µέλη διοικήσεων των ελεγκτικών φορέων, µαζί µε το γεγονός ότι κάθε 

παράβαση του κανονισµού αυτού από οποιοδήποτε µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. συνιστά ταυτόχρονα και 

αθέτηση του όρκου του, αποφασίζει την ανάθεση των αρµοδιοτήτων ή τη θέσπιση των 

υποχρεώσεων που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους 2- 8: 

Οποιοδήποτε µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών ή οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας 

υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς το Εποπτικό Συµβούλιο κάθε παράβαση του 

παρόντος κανονισµού, που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το 

ονοµατεπώνυµο του µέλους ή την επωνυµία του φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς 

και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και 

γνωστοποιείται από το Εποπτικό Συµβούλιο µόνο στον αναφερόµενο ελεγκτή ή φορέα, ο 

οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.  

Αναφορά για παράβαση του παρόντος κανονισµού ή των υποχρεώσεων ενός Ορκωτού Ελεγκτή 

που απορρέουν από νόµο ή από τα ελεγκτικά πρότυπα του Σ.Ο.Ε.Λ. µπορεί να γίνει από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό.  

Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως για κάθε παράβαση. 

i. Το Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. αν συντρέχει παράβαση νόµου ή του παρόντος 

Κανονισµού και µε αιτιολογηµένη απόφασή του παραπέµπει την υπόθεση στα αρµόδια 

όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ., παραγγέλλοντας και τις αναγκαίες ενέργειες ή θέτει την υπόθεση 

στο αρχείο. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί να καλέσει τον αναφερόντα να παράσχει 

σχετικές εξηγήσεις και αν κρίνει ότι η αναφορά ή καταγγελία είναι κακόπιστη, 

αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

ii. Παραβάσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού από ελεγκτικούς φορείς 

εξετάζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο παραπέµπει στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο κάθε µέλος της διοίκησης του υπαίτιου ελεγκτικού φορέα, που κατά την 

κρίση του Εποπτικού Συµβουλίου, βασιζόµενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, µαρτυρίες 

ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρµοδιοτήτων του για την διαπιστούµενη ή 

την καταγγελλόµενη παράβαση. 
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iii.  Το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να κρίνει ότι ένα µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. έχει απολέσει το 

απαιτούµενο ήθος και την αναµφισβήτητη αρετή και να το διαγράψει από το οικείο 

Μητρώο, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται ότι το µέλος αυτό έχει 

υποπέσει καθ’ υποτροπή σε σκόπιµες παραβάσεις του παρόντος Κανονισµού. 

 

3.5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

i.  Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισµού παραγράφεται µετά παρέλευση 

πενταετίας από την τέλεσή της. Προκειµένου για παραβάσεις των ελεγκτικών προτύπων 

και οδηγιών του Σ.Ο.Ε.Λ., ως ηµεροµηνία τέλεσης λαµβάνεται αυτή της εκδόσεως του 

σχετικού πιστοποιητικού ή Έκθεσης Ελέγχου. 

ii. Καταγγελία παραβάσεως του παρόντος Κανονισµού για την οποία δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι ενέργειες των αρµόδιων οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ. µετά παρέλευση δύο (2) 

ετών από της ηµεροµηνίας καταθέσεως της στο πρωτόκολλο του Σ.Ο.Ε.Λ., µπορεί να 

τεθεί στο Αρχείο, µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρεται 

συγκεκριµένος λόγος ή λόγοι της µη ολοκλήρωσης των ενεργειών. 

 

3.6 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

i. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επιθυµεί να διακόψει προσωρινά την άσκηση του 

επαγγέλµατός του υποχρεούται να ενηµερώσει γραπτώς το Εποπτικό Συµβούλιο το οποίο 

µεριµνά για την άµεση εγγραφή του σε ειδικό µητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε 

αναστολή. Κατά την διάρκεια της αναστολής άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλµατος, ο 

ευρισκόµενος σε αναστολή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µπορεί να χρησιµοποιεί τον 

επαγγελµατικό του τίτλο µε σαφή ένδειξη ότι τελεί σε αναστολή. 

ii. Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν ισχύουν τα ασυµβίβαστα καθήκοντα για την 

άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που επανέρχεται 

στην ενεργό άσκηση του επαγγέλµατος µετά την λήξη του χρόνου της αναστολής δεν 

µπορεί να ορισθεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε επιχείρηση ή Οργανισµό στον 

οποίο προσέφερε µε οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του κατά την διάρκεια της 

αναστολής». 
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iii.  Η επαγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται 

προσωρινά ή οριστικά µε Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ µετά από εισήγηση του 

Συµβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

iv. Η επαγγελµατική άδεια του νόµιµου ελεγκτή και του ελεγκτικού γραφείου ανακαλείται 

σε περίπτωση σοβαρής αµφισβήτησης της εντιµότητάς τους και εφόσον δεν υλοποιηθούν 

από τον νόµιµο ελεγκτή, µέσα σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από την ΕΛΤΕ, τα 

µέτρα που θα τους υποδειχθούν από την ΕΛΤΕ, για να αποκατασταθεί η αµφισβήτηση 

αυτή. 

v. Σε περίπτωση ανάκλησης της επαγγελµατικής άδειας του νόµιµου ελεγκτή ή του 

ελεγκτικού γραφείου, η ΕΛΤΕ έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός και τους 

λόγους ανάκλησης στις αρµόδιες αρχές των κρατών − µελών οι οποίες έχουν και αυτές 

χορηγήσει επαγγελµατική άδεια. Τα στοιχεία των αρµόδιων αρχών στις οποίες γίνεται η 

προαναφερόµενη γνωστοποίηση, καταχωρούνται στο ∆ηµόσιο Μητρώο που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. 

 

3.7 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΩΝ 

i. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 οι µέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις και οδηγίες του 

Εποπτικού Συµβουλίου αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ανάληψης και 

εκτέλεσης των πάσης φύσεως ελέγχων, καθώς και τις διαδικασίες γνωστοποίησης από 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές των αναληφθέντων και των περατωθέντων ελέγχων, 

εξακολουθούν να ισχύουν ως κανονιστικές διατάξεις και να εφαρµόζονται υποχρεωτικά 

από όλους τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους ελεγκτικούς φορείς τους. 

ii. Παραβάσεις κανονιστικών διατάξεων που έχουν τελεστεί πριν από την ηµεροµηνία 

δηµοσιεύσεως του παρόντος Κανονισµού, παραγράφονται µετά παρέλευση πενταετίας 

από την τέλεσή τους. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε.Λ. 

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται από τη διάταξη της 

παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139Α), κάθε ελεγκτικός φορέας 
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δικαιούται για όσους Ορκωτούς Ελεγκτές µέλη του που τελούν σε ουσιώδη 

επαγγελµατική αδράνεια για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, να 

ζητήσει από το Εποπτικό Συµβούλιο την έγκριση συµµετοχής του Σ.Ο.Ε.Λ. στην κάλυψη 

της δαπάνης µιας αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.  

Το Εποπτικό Συµβούλιο, ύστερα από αξιολόγηση των προβαλλοµένων λόγων, µπορεί να 

εγκρίνει τη µερική ή ολική κάλυψη µιας τέτοιας δαπάνης από τους κατά το άρθρο 22 του Π.∆. 

226/1992 εισπραττόµενους πόρους του Σ.Ο.Ε.Λ. Σε κάθε περίπτωση το εγκρινόµενο ποσό της 

ανωτέρω συµµετοχής του Σ.Ο.Ε.Λ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ελάχιστες αποδοχές Ορκωτού 

Λογιστή κατά την 30η Απριλίου 1993, προσαυξηµένες µε τις αναγκαίες ασφαλιστικές εισφορές. 

Με ειδικές αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου, η κατά την προηγούµενη παρ. 1 

συµµετοχή του Σ.Ο.Ε.Λ. µπορεί να συνεχιστεί και µετά την έκδοση του 

προαναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος, µέχρι της συστάσεως ενός ειδικού 

αναδιανεµητικού λογαριασµού που θα καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες αξιοπρεπούς 

διαβίωσης των Ορκωτών Ελεγκτών, µε την προϋπόθεση ότι τα καλυπτόµενα από τις 

αποφάσεις αυτές πρόσωπα θα τίθενται στη διάθεση του Εποπτικού Συµβουλίου. 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

i. Ο παρών Κανονισµός επαγγελµατικής δεοντολογίας τίθεται σε εφαρµογή από την 

ηµεροµηνία εγκρίσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ο.Ε.Λ., ήτοι από την 17η 

Απριλίου 1997. 

ii. Με µέριµνα της Εκτελεστικής Γραµµατείας του Σ.Ο.Ε.Λ., ο παρών κανονισµός 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε 

ενδιαφερόµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΡΓΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αρµόδιοι για τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης και των 

οικονοµικών καταστάσεων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου πλην δήµων και 

κοινοτήτων, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή κοινωφελή 

σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαµβάνουν προνόµια, των τραπεζών, 

ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των Α.Ε, Ε.Π.Ε., των 

ετερόρρυθµων κατά µετοχές εταίρων, των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

Ο ορκωτός ελεγκτής έχει καθήκον να ελέγξει τα βιβλία της επιχείρησης ή του 

οργανισµού, να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των οικονοµικών συναλλαγών που 

πραγµατοποιήθηκαν και να πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες έρευνες όσον αφορά την αποθήκη, 

τους πελάτες, τους προµηθευτές, τις υποχρεώσεις, τα διαθέσιµα και ακίνητα ώστε να είναι σε 

θέση να διατυπώσει εγγράφως την υπεύθυνη γνώµη του για το αντικείµενο που καλέστηκε να 

φέρει εις πέρας. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

 

4.1 Προσόντα Των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Ο θεσµός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ήλθε στην Ελλάδα το 1995, ενώ µε την πλήρη 

προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 8ης Οδηγίας (84/253) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν καθοριστεί τα απαιτούµενα αυξηµένα προσόντα για την άσκηση του 

επαγγέλµατος. Τα προσόντα αυτά συνοψίζονται στην άρτια θεωρητική και επαγγελµατική 

κατάρτιση, στην ικανότητα του ελεγκτή να εφαρµόζει σωστά τις γνώσεις του στις αντίστοιχες 

περιπτώσεις µελέτης, στο ήθος και στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του .∆εδοµένου ότι το 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι µέλος της International Federation of Accountants 

(IFAC), από της ιδρύσεως της, παρακολουθεί και εφαρµόζει όπου είναι δυνατό στο πλαίσιο της 

ισχύουσας νοµοθεσίας τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα .Κατά συνέπεια, το καθορισµένο από την 

8η Οδηγία πλαίσιο των επαγγελµατικών προσόντων, οι κανόνες ασκήσεως του Ελεγκτικού 

επαγγέλµατος και της επαγγελµατικής δεοντολογίας και το πλαίσιο των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
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Προτύπων της IFAC, οριοθετούν ότι το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ασκείται 

µέσα στο πλαίσιο διεθνών αρχών και κανόνων. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

Οι θεµελιώδεις αρχές του ελεγκτικού επαγγέλµατος, «όπως προσδιορίζονται στις 

διακηρύξεις και τα Ελεγκτικά Πρότυπα της IFAC έχουν ως εξής: 

 

i. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα µε αυξηµένα επαγγελµατικά 

προσόντα. Τα αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρµόστηκε πλήρως η Ελληνική 

νοµοθεσία, µε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συµβουλίου 

της Επικράτειας. 

ii. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαµβάνουν πλήρους προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας [Οδηγία 84/253, Π.∆. 226/1992]. 

iii.  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους µε διαφάνεια και 

υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισµάτων του 

ελέγχου [Οδηγία 84/253, Π.∆. 226/1992]. 

iv. Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και την ισχύουσα εσωτερική και Κοινοτική νοµοθεσία [Π.∆. 

226/1992] ». 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990)16. 

 

4.2 Ασυµβίβαστα Και Περιορισµοί 

Το παραδοσιακό έργο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών περιορίζεται µόνο στο ελεγκτικό έργο 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3148/200317 σύµφωνα µε το οποίο θεσπίζονται αυστηρά και 

εκτεταµένα ασυµβίβαστα για όλους τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές 

εταιρείες. Σύµφωνα µε το άρθρο έχουµε τα ακόλουθα : (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

                                                      
16 Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 

 
17 Νόµος 3148/2003 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’ /05/06/2003), «Περί σύστασης επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και 

ελέγχων και άλλες συναφείς διατάξεις.» 
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i. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως συµβούλου ή υπαλλήλου σε 

εταιρεία που ελέγχθηκε από αυτόν κατά την τελευταία διετία πριν από την πρόσληψή 

του. Η απαγόρευση αίρεται εάν προηγηθεί και ολοκληρωθεί ποιοτικός έλεγχος, χωρίς 

επιβαρυντικό αποτέλεσµα για αυτόν που πρόκειται να προσληφθεί. Η δαπάνη βαρύνει 

την εταιρεία που προσλαµβάνει. 

ii. ∆εν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που 

διενεργεί έλεγχο σε επιχειρήσεις, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ( Χ.Α.Α.) ή σε θυγατρικές εταιρείες αυτών, η παροχή 

οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δηµιουργία οποιασδήποτε σχέσης µε τις επιχειρήσεις αυτές 

από την οποία προξενείτε αµοιβαιότητα συµφερόντων, όπως ενδεικτικά η :  

� εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές, 

� συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, 

� συµµετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήµα 

κοινών συµφερόντων µε την επιχείρηση, 

� προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, 

� τήρηση λογιστικών βιβλίων, λογιστικές υπηρεσίες, 

� εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες 

εσωτερικού ελεγκτή. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

 

4.3 ∆εοντολογία Και Ηθική Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 226/1992 (ΦΕΚ Α’ 120) και την από 17.4.1997 έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ο.Ε.Λ. αποφασίζει και εκδίδει τον « Κανονισµό Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας των µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών», το κείµενο του οποίου έχει ως 

ακολούθως: (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

 
i. Ο Κανονισµός έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των 

παρεχόµενων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές υπηρεσιών για την προστασία τόσο του 

ηθικού και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών του, όσο και των 
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νόµιµων δικαιωµάτων του κάθε ελεγχόµενου ή τρίτου που χρησιµοποιεί προαιρετικά τις 

υπηρεσίες αυτές. 

ii. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, επιβάλλεται για κάθε Ορκωτό Ελεγκτή και κάθε 

άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. η τήρηση γενικών αρχών και κανόνων, παράλληλα µε τις 

ειδικότερες υποχρεώσεις του που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόµων και οδηγιών του 

Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισµού. 

 
 

« Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας , ο Ορκωτός 

Ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει: 

i. Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχοµένων, των συναδέλφων µελών 

του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών των θεσµοθετηµένων οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ. και να 

διαβιώνει ως τίµιος και συνετός οικογενειάρχης 

ii. Να µην αναλαµβάνει την οποιαδήποτε ανατιθέµενη σ’ αυτόν εργασία, αν δεν είναι 

βέβαιος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που προβλέπονται 

από το νόµο, τον παρόντα Κανονισµό, τις αποφάσεις και οδηγίες του Εποπτικού 

Συµβουλίου, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες του ελεγκτικού φορέα του οποίου 

είναι µέλος. 

iii.  Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις επιβαλλόµενες 

γνωστοποιήσεις, µε τρόπο αντικειµενικό, ακολουθώντας πάντοτε τα εγκεκριµένα από το 

Εποπτικό Συµβούλιο πρότυπα και οδηγίες. 

iv. Να τηρεί επιµελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του έναντι 

των ελεγχόµενων. 

v. Να µην χρησιµοποιεί την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συµφερόντων του ιδίου ή προσκείµενου σ’ αυτόν προσώπου 

vi. Να µην αρνείται, να µην αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογηµένο λόγο 

οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία 

vii. Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε ελεγχόµενους 

και τρίτους, καθώς και στα θεσµικά ή εντεταλµένα όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

viii.  Να µην δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόµενους, συναδέλφους, 

ελεγκτικούς φορείς ή όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ 
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ix. Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. ή ελεγκτικούς φορείς 

και να µην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών µε µη διαφανή µέσα. 

x. Να προστατεύει το κύρος του θεσµού του Σ.Ο.Ε.Λ. και των οργάνων του, καθώς και των 

αποφάσεων και οδηγιών του Εποπτικού Συµβουλίου και να µην συγκαλύπτει 

οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού που περιήλθε σε γνώση του » 

xi. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
 

Εισαγωγή 

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστικής εκτός από τις εξειδικευµένες γνώσεις του πάνω στα αντικείµενα 

της Λογιστικής, Ελεγκτικής και του ∆ικαίου πρέπει να συµµορφώνεται προς τον Κώδικα 

Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 200 και το αντίστοιχο Ελληνικό 

Πρότυπο 2200 ορίζουν ότι ο ελεγκτής πρέπει να προσαρµόζεται στις εξής αρχές : 

 
i. Ανεξαρτησία έκφρασης γνώµης 

ii. Ακεραιότητα, ήθος, οξεία και ταχεία αντίληψη,  

iii.  Αντικειµενική κρίση, παρατηρητικότητα,  

iv. Μεθοδικότητα και επιµέλεια στην εργασία, επιµονή και υποµονή,  

v. Ευγένεια, διακριτικότητα και επαγγελµατική συµπεριφορά 

vi. Εχεµύθεια και σεβασµό των εµπιστευτικών πληροφοριών που γίνονται γνωστές κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του. 

vii. Τεχνικά πρότυπα 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

 

Κεντρικό σηµείο όµως της ελεγκτικής είναι η έννοια της ανεξαρτησίας και κατέχει τη 

µεγαλύτερη σηµασία µεταξύ των αρχών καθώς πρέπει να αποτελεί πραγµατική αρχή και όχι 

απλά να φαίνεται. Η ελεγχόµενη επιχείρηση, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της και συνεπώς η 

κοινωνία περιµένει από τον ελεγκτή µέσω της εργασίας του να προσθέσει κύρος, αξιοπιστία στις 

πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων και να παρουσιάσει την πραγµατική εικόνα της 

επιχείρησης. Σε περίπτωση όµως που ο ορκωτός ελεγκτής δεν είναι ανεξάρτητος αυτό πλήττει το 

επαγγελµατικό του κύρος. Πρέπει να υιοθετήσει ένα πνεύµα αµεροληψίας µε την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα και να εκπληρώσει την επαγγελµατική του υποχρέωση ακόµα και αν η 

γνώµη του είναι αντίθετη µε τις επιθυµίες αυτών που το ανέθεσαν το έργο. Σε αυτό το σηµείο 
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κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί η διαφορά µεταξύ της επαγγελµατικής και προσωπικής 

ανεξαρτησίας. Η επαγγελµατική ανεξαρτησία αναφέρεται στην ικανότητα ολόκληρης της τάξης 

των ελεγκτών να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και αυτό συνδέεται καθαρά µε το γεγονός ότι 

οι ελεγκτές πληρώνονται για το έργο τους από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

Πρέπει να τηρούν αµερόληπτη στάση αλλά και να φαίνονται ότι είναι απαλλαγµένοι από 

οποιοδήποτε συµφέρον. Η έννοια της προσωπικής ανεξαρτησίας έγκειται στο συγκεκριµένο 

ορκωτό ελεγκτή και στην ανάγκη αποστασιοποίησής του από επιρροές  

ικανές να αλλάξουν τη γνώµη του. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

 
Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

έχουν θεσµοθετηθεί τα ακόλουθα:  

 
i. Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία τους έναντι των ελεγχόµενων από αυτούς οντοτήτων και φέρουν το βάρος 

της απόδειξης ότι ενεργούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τρόπο 

ανεξάρτητο. Κύριο κριτήριο για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι η µη 

συµµετοχή τους, µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων, που 

αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόµενης οντότητας. 

ii. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί τη διενέργεια 

υποχρεωτικού ελέγχου, όταν µεταξύ του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ή 

του δικτύου στο οποίο ανήκει και της ελεγχόµενης οντότητας υπάρχει οποιαδήποτε 

οικονοµική, επαγγελµατική ή άλλη σχέση, η οποία θα οδηγούσε έναν ενηµερωµένο, 

αντικειµενικό και συνετό τρίτο να οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι διακυβεύεται η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Σχέσεις οι οποίες θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, είναι ιδιαίτερα η παροχή 

συµπληρωµατικών µη ελεγκτικών υπηρεσιών 

iii.  Στις περιπτώσεις υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, ο 

νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να αρνηθεί την παροχή των 

υπηρεσιών του, εάν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συµφέροντος. 

iv. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο µπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην 

ΕΛΤΕ, εκθέτοντας τα πραγµατικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, η οποία θα µπορούσε 

να θεωρηθεί ως κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τα 
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πρόσφορα µέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για τον περιορισµό του κινδύνου σε 

ανεκτό βαθµό, για τη λήψη µη δεσµευτικής γνωµάτευσης και καθοδήγησης, δεδοµένου 

ότι η τελική κρίση περί της ανεξαρτησίας γίνεται κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου 

ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχει υποχρέωση να περιγράφει αναλυτικά, 

στα Φύλλα Εργασίας, όλους τους κινδύνους για την ανεξαρτησία  του, καθώς και τα 

µέτρα που λαµβάνει για τον περιορισµό των κινδύνων σε ανεκτό βαθµό. 

v. Απαγορεύεται στον ορκωτό ελεγκτή η ανάληψη ελέγχου οικονοµικής µονάδας, στην 

οποία ο ίδιος ή µέλος της διοίκησης του ελεγκτικού φορέα έχει διατελέσει µέσα στην 

τελευταία πενταετία είτε µέλος της διοίκησης, είτε στέλεχος, είτε οικονοµικός, 

λογιστικός, φορολογικός σύµβουλος ή εσωτερικός ελεγκτής, είτε ελεύθερος 

επαγγελµατίας µε αντικείµενο την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη 

απαγόρευση µπορεί να αρθεί µόνο µε καλά αιτιολογηµένη απόφαση του Εποπτικού 

Συµβουλίου, σύµφωνα µε τη γνώµη του Σ.Ο.Ε.Λ 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 
 
Η ανεξαρτησία είναι µία σπουδαία αρχή για το ελεγκτικό έργο και συνεπώς ο ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος και να παρέχει αµερόληπτη γνώµη, οφείλει να µην 

αποδεχτεί την εργασία ή ακόµα και να διακόψει την εργασία στην ελεγχόµενη οικονοµική 

µονάδα, αν κρίνει ότι οι συνθήκες που επικρατούν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, την 

αντικειµενικότητα που πρέπει να τον διακατέχει. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990)18 

 

 
5.1 Ευθύνη Ελεγκτή 

Ο ρόλος του ελεγκτή είναι να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τις λογιστικές πληροφορίες 

καθώς και να εκφράσει µία αντικειµενική και ανεξάρτητη γνώµη για την ποιότητα και την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης µονάδας. Η όλη διαδικασία 

ουσιαστικά προσθέτει επιπλέον αξία στη σχέση διοίκησης και µετόχων καθώς αποτυπώνεται µία 

ανεπηρέαστη γνώµη που αφορά την εικόνα της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, ο ελεγκτής οφείλει 

κάθε φορά να είναι προσεκτικός τόσο στην έκφραση της γνώµης του όσο και στην έκδοση του 

                                                      
18 Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 
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πιστοποιητικού καθώς η νοµική ευθύνη έναντι του πελάτη και όσων χρησιµοποιούν το τελικό 

προϊόν του ελέγχου, µαζί µε την πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτή αποτελούν τους κυριότερους 

παράγοντες προσοχής. Οι ποινές τόσο για τις ελεγκτικές εταιρείες όσο και για τους ελεγκτές 

προσωπικά είναι τόσο σηµαντικές έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί τεράστια 

χρηµατικά ποσά για διακανονισµό νοµικών υποθέσεων. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

 

5.2 Αστική Ευθύνη Των Ελεγκτών 

Γενικά, ένας κοινός ή ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής έχει υποχρέωση να : (Σώµα Ορκωτών 
Λογιστών, 1990) 
 

i. Ακολουθεί τα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες και τις οδηγίες του Σ.Ο.Ε.Λ. 

ii. Επιδεικνύει τις ικανότητες και την κατάρτισή σου 

iii.  Ελέγχει τους συνεργάτες του 

iv. Απορρίπτει έναν έλεγχο που θεωρεί ότι δε µπορεί να ανταπεξέλθει 

v. Συλλέγει, διερευνά και αξιολογεί πληροφορίες. 

vi. Ελέγχει λογιστικές καταστάσεις µε ευθύτητα και καλή πίστη 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920, άρθρο 37, παρ. 3 για την ευθύνη των ελεγκτών, ορίζεται 

ότι η ευθύνη των ελεγκτών είναι ατοµική και όχι συλλογική ακόµα και αν ο έλεγχος διενεργείται 

από περισσότερους ελεγκτές. Ο ελεγκτής µε την εργασία του αναλαµβάνει την ευθύνη απέναντι 

στην επιχείρηση και σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος, πταίσµατος, ζηµίας ή µη εκπλήρωση 

της υποχρέωσης, καταλογίζεται ευθύνη και ορίζεται η παράβαση των όρων της σύµβασης. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Ο ελεγκτής δεν µπορεί να είναι βέβαιος ότι θα ολοκληρώσει το έργο του χωρίς λάθη και 

παραλείψεις καθώς τα µικρά αυτά λάθη είναι µέσα στην ανθρώπινη φύση. Για αυτό που µπορεί 

κάποιος να τον κατηγορήσει είναι για αµέλεια, ασυνέπεια και απάτη προς τον οποιοδήποτε 

ενδιαφερόµενο που έχει συµφέροντα από την εξεταζόµενη επιχείρηση. Επιπλέον πρέπει να 

επισηµανθεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι πιστοποιούν την εικόνα της επιχείρησης, έχουν 

ευθύνη για την τελική τους γνώµη που δηλώνεται εγγράφως µε την έκθεση και το πιστοποιητικό 

ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι οι λογιστικές καταστάσεις δεν 

απεικόνιζαν την πραγµατικότητα, µπορούν να τροποποιήσουν το πιστοποιητικό τους 
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δηµοσιεύοντάς το σε εφηµερίδα για να γίνει ευρέως γνωστή η αλλαγή που σηµειώθηκε. (Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

Με βάση το άρθρο 19 του Π.∆. 226/92, πιθανή καταλογιζόµενη ζηµία του ορκωτού ελεγκτή 

που µπορεί να έχει προκληθεί από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορεί να 

είναι ανώτερη από το πενταπλάσιο του συνόλου των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αµοιβών του ευθυνόµενου ορκωτού ελεγκτή. Συµπεραίνοντας 

και από την αποζηµίωση, δεν µπορεί να θεωρηθεί µεγάλο ποσό συγκριτικά µε την πιθανή ζηµιά 

που µπορεί να έχει προκαλέσει µία λάθος εκτίµηση γνώµης τόσο στους µετόχους όσο και στους 

τρίτους προς την επιχείρηση. Μετά την πάροδο της ζηµίας και τη δηµιουργία της απαίτησης, η 

επιχείρηση µπορεί να  παραιτηθεί από την αξίωσή της κατά των ελεγκτών ή να καταλήξει σε 

συµβιβασµό. Οποιαδήποτε αξίωση κατά του ελεγκτή παραγράφεται µετά από δύο έτη. (Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, 1990) 

 

5.3 Ποινική Ευθύνη Των Ελεγκτών 

Σύµφωνα µε το νόµο 2190/192019 και τα άρθρα 63β, 63γ παρ.2 και παρ.3., ο ελεγκτής είναι 

υπεύθυνος τόσο για την τήρηση απόλυτης εχεµύθειας περί όσων αντιµετωπίζει κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του όσο και για τον έλεγχο του προσωπικού του. Είναι εξίσου υποχρεωµένος 

για τη µη παράνοµη θεώρηση των οικονοµικών καταστάσεων και για τη δήλωση κολλήµατος 

διορισµού ως ελεγκτή λόγω προηγούµενης θέσης του µέσα στην επιχείρηση. Είναι 

υποχρεωµένος να είναι εχέµυθος σχετικά µε τα όσα µαθαίνει, ανακαλύπτει κατά την άσκηση 

ελέγχου και η τήρηση του απορρήτου αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα στις σχέσεις του µε την 

επιχείρηση. Οι πληροφορίες που έρχονται στα χέρια του είναι σηµαντικές για την επιβίωση της 

επιχείρησης και συνεπώς αποτελούν πηγή ενδιαφέροντος για τους ανταγωνιστές της. Για το 

λόγο αυτό τόσο ο ίδιος όσο και το βοηθητικό ελεγκτικό προσωπικό πρέπει να είναι έµπιστο και 

εχέµυθο. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

Ο ελεγκτής έχει ποινική ευθύνη και τιµωρείται από τις διατάξεις του νόµου µε φυλάκιση 

τριών µηνών και χρηµατική αµοιβή ή µία από τις ποινές αυτές. 

 

 

                                                      
19 Νόµος 2190/1920, «Περί Ανωνύµων Εταιριών». 
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5.4 Πειθαρχική Ευθύνη Των Ελεγκτών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 226/92, στοιχειοθετείται πειθαρχική ευθύνη όταν οι ελεγκτές 

ασκούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους, επιδεικνύουν ανάρµοστη συµπεριφορά 

συµπεριλαµβανοµένου της διαπραγµάτευσης της αµοιβής τους ή προβούν σε παράβαση του 

κανονισµού δεοντολογίας. (Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

Ο ελεγκτής ο οποίος έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα, παραπέµπεται από το 

Εποπτικό Συµβούλιο στο πειθαρχικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. το οποίο αποτελείται έναν εν 

ενεργεία ή πρώην δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο, ένα µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου και 

έναν ορκωτό ελεγκτή εκλεγόµενο από τη Γενική Συνέλευση του Σώµατος. Το πειθαρχικό 

Συµβούλιο, αφού πρώτα κρίνει την ενοχή του ελεγκτή, µπορεί να του επιβάλει την οριστική 

παύση, προσωρινή παύση τριών µηνών, επίπληξη είτε το χρηµατικό πρόστιµο. Σε περίπτωση 

που το Εποπτικό Συµβούλιο κρίνει ότι το παράπτωµα είναι ελαφρύ, τότε ο ελεγκτής υφίσταται 

αυστηρή σύσταση και επίπληξη. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 
 
5.5 Πλεονεκτήµατα από την χρησιµοποίηση ορκωτών ελεγκτών λογιστών 

 
Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισµοί οι οποίοι χρησιµοποιούν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

έχουν να λαµβάνουν οφέλη και πλεονεκτήµατα που έρχονται να αντισταθµίσουν το κόστος 

ανάληψης της επιλογής τους. Το βασικότερο από όλα τα πλεονεκτήµατα είναι ότι µε τη βοήθεια 

του εξωτερικού ελέγχου βελτιώνεται συνεχώς το χρησιµοποιηθέν λογιστικό σύστηµα καθώς και 

το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Μέσω της διαδικασίας αυτής, παρέχονται συµβουλές στο 

προσωπικό εστιάζοντας σε θέµατα που µπορεί να προκαλούσαν σηµαντικές ανακρίβειες και 

συνεπώς προβάλλεται η νοµιµότητα και εγκυρότητα των οικονοµικών καταστάσεων.  

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 
 

 Πλεονεκτήµατα 

« Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρησιµοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

είναι: 
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i. Ανώνυµες εταιρείες που προσλαµβάνουν τους Ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών, απολαύουν των κατά το άρθρο 37α του Κ.Ν 2190/1920, «περί 

Ανωνύµων Εταιρειών», πλεονεκτηµάτων. 

ii. Ο κατά τα άρθρα 40α έως 40ε του Κ.Ν 2190/1920 διατασσόµενος έλεγχος διαχειρίσεως 

των ανωνύµων εταιρειών ανατίθεται υποχρεωτικώς σε Ορκωτό ή Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές, εφόσον η ελεγχόµενη εταιρεία έχει τακτικό ελεγκτή λογιστή εκ του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουν πλήρη εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 40α έως 40ε του Κ.Ν 2190/1920. 

iii.  Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικώς ή προαιρετικός χρησιµοποιούν Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή, το µετά τον έλεγχο δυνάµενο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό που 

αναφέρεται στο ποσό των καταβληθέντων µισθών και ηµεροµισθίων και στις αποδοχές 

εν γένει του απασχοληθέντος προσωπικού, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις οποιουδήποτε 

επανελέγχου επί του σηµείου τούτου εκ µέρους ασφαλιστικού οργανισµού. 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990). 

Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να 

καθορίσει τη φορολογική υποχρέωση των ανωνύµων εταιρειών, µπορεί να περιορισθεί και να 

λάβει υπ' όψη του αποκλειστικώς το παρά του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εκδιδόµενο ειδικό 

πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήµατος της επιχειρήσεως, εφόσον στο εν 

λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή µνεία ότι εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον 

έλεγχο των οικονοµικών αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόµων περί 

φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών  προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη σχετική νόµου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής οφείλει να 

παράσχει στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ κάθε πληροφορία ή εξήγηση, την οποία το 

τελευταίος ήθελε ζητήσει σε σχέση µε τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις 

εγγραφές που έγιναν σ' αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον 

προσδιορισµό της φορολογικής ύλης ». 

(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990)20  

                                                      
20 Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 

Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε το ελληνικό ελεγκτικό πρότυπο 3320, η ουσιαστικότητα της πληροφόρησης 

αξιολογείται µε βάση το αν η παράληψη ή η µη ορθή ( ατελής ή λανθασµένη ) πληροφόρηση 

είναι δυνατόν να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις που θα ληφθούν µε γνώµονα τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

6.1 Έννοια της ουσιαστικότητας 

Στην ελεγκτική, η έννοια της Ουσιαστικότητας ( Materiality) είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της 

Σηµαντικότητας και της Σπουδαιότητας και επικεντρώνεται στη σηµασία ενός στοιχείου και στη 

σχέση του µε τον ελεγκτικό κίνδυνο. Σύµφωνα µε το ελεγκτικό πρότυπο των ΗΠΑ, η 

ουσιαστικότητα είναι το µέγεθος µιας παράλειψης(omission) ή µιας ανακρίβειας ( misstatement) 

της λογιστικής πληροφορίας που λόγω διαφόρων συνθηκών µπορεί να αλλάξει ή να επηρεάσει 

την κρίση ενός λογικού ανθρώπου που βασίζεται στην πληροφόρηση λόγω αυτής της 

παράλειψης ή της ανακρίβειας. Οι πληροφορίες είναι χρήσιµες τόσο στην ελεγκτική όσο και στις 

Κεφαλαιαγορές και µε βάση κανόνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η πληροφορία 

είναι ουσιαστική όταν βοηθάει έναν συνετό επενδυτή στην απόκτηση µετοχής, εστιάζοντας σε 

αυτό που ο επενδυτής θέτει σε προτεραιότητα από άποψης σηµαντικότητας. Σε αντιστοιχία, 

επειδή το περιβάλλον µέσα στο οποίο δρα µία οικονοµική µονάδα είναι συνεχώς εξελισσόµενο, 

ο ελεγκτής καλείται χρησιµοποιώντας την κρίση του, να ορίζει κάθε φορά αυτό που είναι 

ουσιαστικό ανάλογα µε τις παρούσες συνθήκες και τα γεγονότα. (Thomas McKee και Eilifsen 

2000) 

Με βάση το ελληνικό ελεγκτικό πρότυπο, η ουσιαστικότητα εξαρτάται από το µέγεθος 

των ποσών που παρατηρείται το λάθος ή η παράλειψη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

και συνεπώς πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση τόσο από άποψη χρόνου όσο και έκτασης των 

ελεγκτικών διαδικασιών σε λογιστικές πληροφορίες και στοιχεία που θεωρούνται καίρια κατά τη 

διαδικασία του ελέγχου. Καθοριστικό κριτήριο στην έννοια της ουσιαστικότητας είναι επίσης 

και ο βαθµός κατά τον οποίο το ποσό του λάθους είναι σηµαντικό και καθοριστικό στις 
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επιθυµίες και µελλοντικές αποφάσεις των ενδιαφερόµενων µερών µε την οικονοµική µονάδα. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να πραγµατοποιείται αξιολόγηση των επιπτώσεων τυχόν λαθών που 

εντοπίζονται από τον έλεγχο και να συνεκτιµάται η αθροιστική επίδρασή τους µε τη συνολική 

εικόνα που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και να πραγµατοποιείται 

σύγκριση µε παρελθοντικά στοιχεία και µελλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί. (Thomas 

McKee και Eilifsen 2000) 

 

6.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ουσιαστικότητα 

Ο ελεγκτής για την εκτίµηση της ουσιαστικότητας αξιοποιεί σε µεγάλο βαθµό την αντικειµενική 

κρίση του προκειµένου να ελέγξει ένα λογαριασµό ή κάποιο στοιχείο που έχει συλλέξει. Όσο πιο 

σηµαντικός είναι ένας λογαριασµός, τόσο περισσότερα στοιχεία του λογαριασµού πρέπει να 

συγκεντρωθούν και να ελεγχθούν. (Thomas McKee και Eilifsen 2000) 

Για τον καθορισµό της ουσιαστικότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο ποσοτικές όσο 

και ποιοτικές πτυχές. Σε ότι αφορά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει και χρησιµοποιείται 

συγκεκριµένη µεθοδολογία εκτίµησης και της ουσιαστικότητας σε αντίθεση µε τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των λανθασµένων καταχωρήσεων µικρών ποσών τα οποία µπορεί να 

επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται ακόµα και σε συναλλαγές που αφορούν µικρά ποσά και µπορούν όµως να 

προκαλέσουν σηµαντικές λογιστικές διαφορές µε σοβαρές επιπτώσεις για το οικονοµικό 

αποτέλεσµα της χρήσης. Συνεπώς µία οικονοµική µονάδα µπορεί να παρουσίαζε κερδοφορία και 

ύστερα από µία τυχόν µικρή παραβατική συµπεριφορά, να αναγκαστεί να αντιµετωπίσει υψηλά 

πρόστιµα τα οποία ενδέχεται να µετατοπίσουν το αποτέλεσµα χρήσης. (Thomas McKee και 

Eilifsen 2000) 

Με βάση τους Thomas McKee και Eilifsen ( 2000 )21, η επίδραση των ποιοτικών 

παραγόντων µπορεί να είναι ιδιαίτερης σηµασίας και σε αυτήν την περίπτωση οι ελεγκτές πρέπει 

να χρησιµοποιήσουν την επαγγελµατική τους κρίση. Τέτοιοι παράγοντες είναι : 

 
i. Κίνδυνος χειρισµού κερδών ( earnings manipulation ) 

ii. Πιθανές επιδράσεις των ανακριβειών σε τάσεις όπως η αποδοτικότητα 

                                                      
21 Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000, “ Current Materiality Guidance for Auditors ”. 
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iii.  Ακρίβεια και αξιοπιστία του λογιστικού συστήµατος 

iv. Πιθανή εξαγορά, συγχώνευση ή πώληση 

v. Απειλή από δικαστικό αγώνα ή επιθεώρηση της εργασίας των ελεγκτών 

vi. Κίνδυνος ύπαρξης µη ανιχνευµένων ανακριβειών 

vii. Ανίχνευση απάτης ( fraud) σε προηγούµενες χρήσεις. 

Η παραπάνω λίστα περιέχει παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν τον εγγενή κίνδυνο και 

την αξιολόγηση του κινδύνου ελέγχου. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη καθώς θα 

υπάρχουν παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο το αποτέλεσµα στις αποφάσεις των χρηστών 

από την ύπαρξη λανθασµένων διατυπώσεων όσο και τον κίνδυνο λανθασµένων διατυπώσεων οι 

οποίες δεν µπορούν να αποτραπούν ή να αποφευχθούν από το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου. Ο 

ελεγκτής οφείλει σε τέτοιες περιπτώσεις να εξετάσει τα αποτελέσµατα των παραγόντων που 

ελλοχεύουν τόσο στο επίπεδο της ουσιαστικότητας όσο και στον κίνδυνο προγραµµατισµού του 

ελέγχου. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 

Όλες οι οικονοµικές µονάδες προσπαθούν συνεχώς για ένα σχετικά σταθερό επίπεδο 

ελεγκτικού κινδύνου. Έχοντας αυτόν το στόχο σε περίπτωση που χρησιµοποιείται λάθος επίπεδο 

ουσιαστικότητας, αυτό σηµαίνει είτε ότι ο έλεγχος είναι αρκετός και επηρεάζεται η 

αποδοτικότητα του ελέγχου είτε περιορισµένος σε έκταση οπότε επηρεάζεται η 

αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Συνεπώς στον προγραµµατισµό του ελέγχου είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες κρίσεις για την ουσιαστικότητα. 

Σύµφωνα µε το General Accounting Office( GAO), τα επίπεδα της ουσιαστικότητας µπορεί 

να διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία ελέγχων. Οι ελεγκτές πρέπει να θέτουν χαµηλότερα 

επίπεδα ουσιαστικότητας στον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

κυβερνητική βοήθεια σε αντίθεση µε ελέγχους του ιδιωτικού τοµέα, λόγω των ποικίλων νοµικών 

και ρυθµιστικών απαιτήσεων και εξαιτίας της διαφάνειας και ευαισθησίας των κυβερνητικών 

προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και λειτουργιών. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 

 

6.3 Στάδια µεθοδολογίας εκτίµησης της ουσιαστικότητας 

Οι ελεγκτές πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και να υπολογίζουν την ουσιαστικότητα σε κάθε 

έλεγχο. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει µία δυσκολία καθώς πρέπει να εκτιµηθούν ποσοτικοί 

και ποιοτικοί παράγοντες. Για το λόγο αυτό, η εκτίµηση της ουσιαστικότητας πραγµατοποιείται 

µε τη βοήθεια των ακόλουθων βηµάτων : (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 
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i. Εκτίµηση Αρχικού Επιπέδου Ουσιαστικότητας 

ii. Επιµερισµός του Αρχικού Επιπέδου στα Υπόλοιπα των Λογαριασµών 

iii.  Υπολογισµός των Πιθανών Ανακριβειών και Σύγκριση των Συνόλων µε το Αρχικό 

Επίπεδο Ουσιαστικότητας. 

 

Βήµα 1ο 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του ελέγχου πραγµατοποιείται η διαµόρφωση του αρχικού 

επιπέδου ουσιαστικότητας, χρησιµοποιώντας την επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή. Οι ελεγκτές 

δεν είναι υποχρεωµένοι από τα ελεγκτικά πρότυπα να ποσοτικοποιούν και να τεκµηριώνουν το 

αποτέλεσµα της κρίσης τους, διότι οι ελεγκτές πρώτον ασχολούνται µε µία έννοια που είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί για τους διάφορους χρήστες και τις αποφάσεις τους και δεύτερον 

δυσκολεύονται στη συµφωνία σχετικά µε το τι είναι ουσιαστικό για τη συγκεκριµένη 

ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Σε αντίθεση, υπάρχουν κάποιες ελεγκτικές εταιρείες που 

θεωρούν ότι µε τη διαδικασία αυτή η ελεγκτική οµάδα µπορεί να σχεδιάσει αποτελεσµατικότερα 

τον έλεγχο και να αξιολογήσει το αποτέλεσµα των ελεγκτικών διαδικασιών και για το λόγο αυτό 

παρέχουν λεπτοµερείς ποσοτικές οδηγίες. 

Στο στάδιο αυτό προσδιορίζεται ουσιαστικά το µέγιστο ποσό της ουσιαστικότητας κατά το 

οποίο δεν επηρεάζονται οι αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι το µέγεθος του ποσού είναι σχετικό, ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος της 

οικονοµικής µονάδας. Για την εκτίµηση του επιπέδου της  ουσιαστικότητας χρησιµοποιούνται 

ως ποσοτικές βάσεις τα παρακάτω :  

 
i. Σύνολο Ενεργητικού 

ii. Σύνολο Εσόδων 

iii.  Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 

iv. Καθαρό Κέρδος 

v. Μέσος Όρος Καθαρών Κερδών προ Φόρων ( των τελευταίων δύο χρόνων ) 

 
Από τα παραπάνω οικονοµικά µεγέθη χρησιµοποιούνται περισσότερο το σύνολο του 

ενεργητικού και το σύνολο των εσόδων, καθώς µπορεί να διατυπωθεί ότι είναι µεγέθη που για 
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µία οικονοµική µονάδα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες µεταβολές από µία χρήση σε επόµενη 

χρήση, γεγονός που βοηθάει στη σταθεροποίηση της έκτασης του απαιτούµενου ελέγχου.  

Σύµφωνα µε τον Horatiu Rotaru22, για πολλά έτη οι ελεγκτές έχουν χρησιµοποιήσει τις 

ποσοτικές εκτιµήσεις για να τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν τις πιθανές συναλλαγές και τα 

γεγονότα. Τα επίπεδα ουσιαστικότητας ή οι ποσοτικές εκτιµήσεις της ουσιαστικότητας είναι 

γενικά βασισµένα στον κανόνα 5%, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι λογικοί χρήστες οικονοµικής 

δήλωσης δεν θα επηρεάζονταν στις αποφάσεις επένδυσής τους από µία διακύµανση στο καθαρό 

εισόδηµα 5% ή λιγότερο. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το βήµα αυτό εκτελείται σχετικά νωρίς και αυτή είναι η αιτία για 

πιθανές αναπροσαρµογές του εκτιµηθέντος ποσού, µε βάση ποιοτικές παραµέτρους που 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου. Τέτοιες παράµετροι µπορεί να είναι οι 

καθοριστικές λανθασµένες καταχωρήσεις προηγούµενων χρήσεων, η δυνατότητα παράνοµων 

ενεργειών, ποσά ικανά να επηρεάσουν την τάση των κερδών ή ποσά που δηµιουργούν δυσκολία 

επίτευξης των προβλεπόµενων εσόδων ή κερδών. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 

 
Βήµα 2ο 

Όπως και το πρώτο στάδιο, η κατανοµή του αρχικού επιπέδου ουσιαστικότητας στα 

υπόλοιπα των λογαριασµών πραγµατοποιείται σχετικά νωρίς, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού 

έργου. Ο επιµερισµός µπορεί να γίνει είτε σύµφωνα µε την κρίση του ελεγκτή είτε 

χρησιµοποιώντας ειδικές ποσοτικές µεθόδους. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η διευκόλυνση 

του προγραµµατισµού της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών για το υπόλοιπο συγκεκριµένου 

λογαριασµού. Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι ο ελεγκτής οφείλει να δίνει βαρύτητα στο µέγεθος 

του λογαριασµού σε σχέση µε το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα όσο 

µεγαλύτερο είναι το υπόλοιπο του λογαριασµού τόσο µεγαλύτερο πρέπει να είναι το 

καταλογισθέν ποσό της ουσιαστικότητας. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 

 

Βήµα 3ο 

Το τρίτο βήµα εκτελείται πριν ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των ελεγκτικών τεκµηρίων 

και πριν το τέλος του ελεγκτικού έργου. Στο στάδιο αυτό ο ελεγκτής : 

                                                      
22 Horatin Rotarn, “Audit Risk, Materiality and The Professional Judgment of the Auditor”. 
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i. Αθροίζει όλες τις ανακρίβειες που έχει εντοπίσει σε κάθε λογαριασµό. 

ii. Συγκρίνει το συνολικό ύψος των ανακριβειών µε το επίπεδο της ουσιαστικότητας. 

iii.  Ενδέχεται να πραγµατοποιήσει τυχόν αναθεωρήσεις της εκτίµησης της ουσιαστικότητας 

και τεκµηριώνει την απόφασή του. 

 

Σε περίπτωση όπου το ύψος των συνολικών ανακριβειών είναι µικρότερο από το αρχικό 

επίπεδο της ουσιαστικότητας που είχε οριστεί, τότε ο ελεγκτής µπορεί να εξάγει το αποτέλεσµα 

ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αντικειµενικές και παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την εικόνα 

της οικονοµικής µονάδας. Σε αντίθετη περίπτωση, η οικονοµική µονάδα πρέπει να προσαρµόσει 

κατάλληλα τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου. 

Λαµβάνοντας υπόψη την περίπτωση άρνησης εκ µέρους της διοίκησης, ο ελεγκτής είναι 

υποχρεωµένος να διαφοροποιήσει το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον κρίνει ότι τα λάθη είναι 

ουσιώδους σηµασίας για την απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων. (Thomas E. McKee, 

Aasmund Eilifsen, 2000) 

 
6.4 Σχέση ουσιαστικότητας και ελεγκτικού κινδύνου 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο ( ISA Section 320 ), υπάρχει αντίστροφη  σχέση 

µεταξύ της ουσιαστικότητας και του ελεγκτικού κινδύνου. Όπως σηµειώνεται και από τους 

Thomas McKee και Aasmund Eilifsen ( 2000 ), η σχέση αυτή προέρχεται κατευθείαν από τον 

ορισµό του ελεγκτικού κινδύνου καθώς η πιθανότητα µία άποψη να κατηγοριοποιηθεί ως µη 

κατάλληλη αυξάνεται ( µειώνεται ), αυξάνοντας (µειώνοντας ) µε τη σειρά της τον ελεγκτικό 

κίνδυνο, εάν η ουσιαστικότητα µειώνεται ( αυξάνεται ). Για παράδειγµα αν ο ελεγκτής µειώσει 

το ποσό της ουσιαστικότητας από $1.000.000 σε $100.000 και έχει συγκεντρώσει τον ίδιο 

αριθµό ελεγκτικών τεκµηρίων, τότε ο ελεγκτικός κίνδυνος θα αυξηθεί. Αυτό συµβαίνει γιατί 

όταν γίνεται ο έλεγχος χωρίς επαρκή στοιχεία είναι πιο δύσκολο για τον ελεγκτή να είναι 

σίγουρος για την απουσία ενός χαµηλότερου επιπέδου ανακριβειών, καθώς είναι πιο δύσκολο να 

εντοπιστούν. Εποµένως αν ο ελεγκτής δεν πραγµατοποιήσει αλλαγές στις ελεγκτικές διαδικασίες 

και κατά επέκταση τα ελεγκτικά τεκµήρια διατηρηθούν, τότε ο κίνδυνος να είναι λανθασµένα 

σίγουρος για το αποτέλεσµα θα αυξηθεί ( Σφάλµα Τύπου II). Με στόχο να υπάρχει το ίδιο 

επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου τόσο για επίπεδο ουσιαστικότητας $100.000 και επίπεδο 
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ουσιαστικότητας $1.000.000, ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία για 

πιθανές ανακρίβειες στο διάστηµα από $100.000 έως $1.000.000. 

Η συσχέτιση του ελεγκτικού κινδύνου µε την ουσιαστικότητα και τα ελεγκτικά τεκµήρια 

οδηγεί σε καλύτερο σχεδιασµό και υλοποίηση του ελεγκτικού έργου. Με βάση τον συσχετισµό 

αυτό, ο ελεγκτής µπορεί να αποφασίσει αν θα στηρίξει την ελεγκτική διαδικασία µε 

περισσότερα ελεγκτικά τεκµήρια κυρίως από ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές, διότι υπάρχει το 

ενδεχόµενο είτε η εσωτερική τεκµηρίωση να έχει παραποιηθεί είτε ο εσωτερικός έλεγχος να 

είναι ανίσχυρος. (Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

7.1 Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, σε όλα τα επαγγέλµατα, που απαιτείται ειδική εµπειρία, είναι αυτονόητο ότι ο 

προσφέρων τις υπηρεσίες του δηµοσίως δεν µπορεί να υποσχεθεί ότι το έργο που αναλαµβάνει 

θα το διεκπεραιώσει µε απόλυτη επιτυχία χωρίς σφάλµατα ή παραλείψεις. Αναλαµβάνει, όµως, 

την υποχρέωση να εκτελέσει την ανατιθέµενη εργασία µε ευσυνειδησία, αµεροληψία και 

υπευθυνότητα, χωρίς να αποκλείονται, ωστόσο, και τυχόν λάθη κατά την εκτέλεσή της. Για τον 

λόγο αυτό τα ελεγκτικά ινστιτούτα παγκοσµίως  προσπαθούν να υπερασπίσουν την ανεξαρτησία 

και την αντικειµενικότητα των ελεγκτών, αλλά το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο είναι 

αναγκασµένοι να λειτουργούν πλήττει τόσο την ηθική συνείδησή τους, όσο και την ανεξαρτησία 

τους. 

Στη σηµερινή εποχή, ωστόσο, όπου κυριαρχεί η συλλογή πλούτου µε κάθε µέσο, 

διακρίνουµε την συµµόρφωση των ελεγκτών µε τις απαιτήσεις και επιθυµίες των ελεγχόµενων 

εταιριών, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν ηθικώς κυβερνώµενες 

επιχειρήσεις. Αυτό µαρτυρά το γεγονός ότι όλο και πιο συχνά διαβάζουµε για περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης µέσω της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή των στελεχών των εταιριών, των ορκωτών ελεγκτών αλλά και 

των χρηµατοπιστωτικών οίκων. 

Βέβαια, είναι ευρέως γνωστό πως σε κάθε αδυναµία ορθής πραγµάτωσης ενός 

επαγγέλµατος ελλοχεύει η δυνατότητα επίλυσης της αδυναµίας αυτής. Πιο συγκεκριµένα, ο 

καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης της λογιστικής απάτης είναι η πρόληψή της , η οποία 

στηρίζεται στον ισχυρό εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων µε τη σωστή εταιρική 

διακυβέρνηση και την πρόσληψη ικανών και πρωτίστως εντίµων στελεχών. Στο σηµείο αυτό, 

είναι πασιφανές η σπουδαιότητα της εφαρµογής του κώδικα δεοντολογίας ορκωτών ελεγκτών, 

καθώς µόνο η πιστή κατά το δυνατόν τήρησή του θα αποκρούσει τους κινδύνους αυτούς.  

Συµπερασµατικά, έχω την πεποίθηση ότι υπερθεµατίστηκε η σηµασία  ενός πολύπλοκου 

επαγγέλµατος, µε πολύ σπουδαίο ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις της οικονοµίας, καθώς η 

αναγκαιότητα των ηµερών µας για αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην παγκόσµια οικονοµία  
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αναδεικνύεται µεγαλύτερη από ποτέ. Προς επίρρωση των ανωτέρω  µπορούµε να καταλήξουµε 

στο συµπέρασµα πως οι δεξιότητες των λογιστών και ειδικότερα των ελεγκτών κρίνονται 

αναγκαίοι αρωγοί στην ορθή διαχείριση του κόστους των µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής θα είναι αναµφίβολα η επίτευξη µίας συνεχούς ανάπτυξης , 

κάτι το οποίο θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως την  δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η 

οικονοµική κατάσταση της χώρας µας. 

            Καταληκτικά,  ολοκληρώνοντας τα συµπεράσµατα αυτής της διπλωµατικής εργασίας θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρξαν κάποιοι περιορισµοί, καθώς δεν πραγµατοποιήθηκαν 

ποσοτικές αναλύσεις σε συνδυασµό µε κάποια εµπειρική έρευνα, γεγονός που θέτει τα θεµέλια 

για περεταίρω µελλοντικές µελέτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

Ξενόγλωσση  

Bostick L. N. & S., L. M. 2007. "Auditors ' Responsibilities Formalized Under SAS 109 

Unserstanding Risks Associated with the Legal and Regulatory Environment ''. The CPA 

Journal,Chen W., Menzefricke U., Smieliauskas W. J., (2011), “Dynamic analysis of Bayesian audit 

strategies with tests of controls and reliabilitymodeling”, Grey Systems: Theory and Application, Vol. 1, 

pp. 216 – 227, Duska R., (2005), “The Good Auditor – Skeptic or Wealth Accumulator? 

Ethical Lessons Learned from the Arthur Andersen Debacle”, Journal of Business Ethics, pp. 

17-29, Evans S., (2011), “Vultures and voyeurs”, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, Vol. 24, Ferry V., (2012), “The Dissociation of Notions as a Tool for Justification: A 

study on Practical Reasoning in Common Law Decisions”, International Journal of Law, 

Language & Discourse, Vol.2, pp. 143-155, Glick I., Snowden R., (2001), “The equitable Life 

Assurance Society”, Financial Services Authority, Hemraj M. B., (2001), “Guarding the Company, 

against Dishonest Employees”, Journal of Financial Crime, Vol. 9, pp.90 – 95, Horatin 

Rotarn, “Audit Risk, Materiality and The Professional Judgment of the Auditor”, Kavanagh 

Marie H., and Drennan Lyndal,2008. What skills and attributes does an accounting graduate 

need? Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting & Finance 

48 :2, 279–300, Leggatt LJ, Swinton T. LJ, Mummery LJ, Gray J., (1997), “Barings plc and another v 

Coopers & Lybrand and others”, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 5, pp.165 – 168.  

Lim, Chee - Yeow and Tan Hun-Tong, 2008. Non-audit Service Fees and Audit Quality: The 

Impact of Auditor Specialization. Journal of Accounting Research 46 : 1., Lin, Kenny Z. and 

Fraser, Ian A.M., 2008. Auditors' Ability to Resist Client Pressure and Culture: Perceptions 

in China and the United Kingdom. Journal of International Financial Management & 

Accounting, 19:2, Low Mary, Davey, Howard and Hooper, Keith, 2008. Accounting 

scandals, ethical dilemmas and educational challenges. Critical Perspectives on Accounting 

19, 222–254, Michael S. Wilkins, Hemang Desai, Chris E. Hogan, 2006. The Reputational 

Penalty for Aggressive Accounting: Earnings Restatements and Management Turnover. The 

Accounting Review. January 2006, Thomas E. McKee, Aasmund Eilifsen, 2000, “ Current 

Materiality Guidance for Auditors ”. 

 



61 
 

Ελληνική  

Λάµπρος Κοτσίρης, (1995), «Σύγχρονα προβλήµατα εµπορικού δικαίου», Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Σάκουλα, Σώµα Ορκωτών λογιστών, (1990), «Ελεγκτικές οδηγίες Νο. 13-19 της 

Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών», Αθήνα: Έκδοση Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 

 

Νόµοι και Φ.Ε.Κ. 

Νόµος 2190/1920, «Περί Ανωνύµων Εταιριών», Νόµος 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. 189 Α’ 

/08/08/2007), Τροποποίηση του νόµου 2190/1920,Νόµος 3148/2003 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’ 

/05/06/2003), «Περί σύστασης επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων και άλλες 

συναφείς διατάξεις.», Φ.Ε.Κ. 364 Β’/07/05/1997, «Κανόνες Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας». 

Νόµος 3693/2008(Φ.Ε.Κ. 174 Α’/25-08/2008, «Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε 

την Οδηγία 2006/43/ΕΚ, περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων 

λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες 

διατάξεις.», Π.∆. 226/1992 (Φ.Ε.Κ. 120 Α’), «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας 

του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών…) 

 

Ηλεκτρονική 

(https//www.soel.gr). 


