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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση και παράθεση των ευρημάτων της 

βιβλιογραφίας αναφορικά με τον βαθμό, στον οποίο η διάρκεια της χρονικής παραμονής του 

ορκωτού ελεγκτή στην ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη επιδρά στην ανεξαρτησία του και την 

ποιότητα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου.       

 Για τη σφαιρικότερη προσέγγιση του ζητήματος συνελέγη υλικό προερχόμενο τόσο από 

την ελληνόγλωσση όσο και από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Ως μέθοδος έρευνας 

ακολουθήθηκε η αρχειακή εργασία και η κριτική ανάλυση κειμένων από ιστοσελίδες, άρθρα, 

επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, βίντεο και άλλες διαθέσιμες πηγές. Τα κριτήρια συλλογής 

ερευνών βασίστηκαν κυρίως στη σχετικότητα των περιεχομένων με το θέμα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εγκυρότητα των 

μελετών.          

 Διαπιστώθηκε ότι η έννοια της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή αποτελεί βασική 

συνιστώσα για τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητάς του και τη διενέργεια ελέγχου υψηλής 

ποιότητας. Παρουσιάζονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα που 

προκύπτουν από τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενης 

εταιρείας-πελάτη. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μία διάσταση απόψεων. Από τη μία 

πλευρά, τονίζεται ότι η μακροχρόνια θητεία συνδέεται με μεγαλύτερη ανεξαρτησία του 

ορκωτού ελεγκτή, ενώ από την άλλη επισημαίνεται πως η οικονομική εξάρτηση του ελεγκτή 

από την ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη ενδέχεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά και 

αντικειμενικότητά του.         

 Παρόλα αυτά, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νόμοι που θεσπίζονται δείχνουν να 

υποστηρίζουν την ανάγκη υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών προς αποφυγήν 

φαινομένων παρατυπιών και λογιστικής απάτης. Μάλιστα, τα ελεγκτικά πρότυπα που 

κατοχυρώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται στα 

αντίστοιχα διεθνή, προκειμένου να διαφυλαχθεί με το μέγιστο δυνατό τρόπο η ανεξαρτησία 

των ορκωτών ελεγκτών. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των σημαντικότερων 

ευρημάτων της βιβλιογραφίας. Αναμένεται μάλιστα να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής 

θεώρησης και να εμπνεύσει μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα. 

Λέξεις-κλειδιά: μακροχρόνια θητεία ορκωτού ελεγκτή, υποχρεωτική εναλλαγή ορκωτού 

ελεγκτή, ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή, ευθύνες ορκωτού ελεγκτή, ποιότητα ελέγχου, 

ελεγκτικά πρότυπα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ζήτημα της μακροχρόνιας θητείας των ορκωτών ελεγκτών έχει αποτελέσει αντικείμενο 

ενδιαφέροντος τόσο στους ερευνητικούς κύκλους όσο και στους ρυθμιστικούς φορείς των 

περισσότερων κρατών, καθώς θεωρείται ότι σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και 

κατ’ επέκταση με την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο 

παρατηρείται μία διάσταση απόψεων ως προς το συγκεκριμένο θέμα.   

  Από τη μία πλευρά, υποστηρίζεται ότι η οικονομική εξάρτηση του ελεγκτή από την 

ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη, σε συνδυασμό με την επιρροή που ασκεί η διοίκηση στην 

επαναπρόσληψη του ίδιου υπόχρεου ελεγκτή, ενδέχεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά και 

αντικειμενικότητά του. Ως τρόπος υπέρβασης του συγκεκριμένου προβλήματος προτείνεται η 

υποχρεωτική εναλλαγή του ορκωτού ελεγκτή (βλ. Beattie & Fearnley, 1998. Casterella & 

Johnston, 2013. Davis et al., 2000. Dopuch et al., 2001. Fairchild, 2007. Firth et al., 2010. Ye 

et al., 2006). Aπό την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι η εναλλαγή αυτή δεν είναι απαραίτητη, 

διότι τα κίνητρα που βασίζονται στην αγορά, όπως η απειλή δυσφήμισης και τα δικαστικά 

έξοδα, υπερτερούν απέναντι στα αναμενόμενα οφέλη που θα έχει ο συμβιβασμός της 

ανεξαρτησίας ενός ελεγκτή (βλ. Bowlin et al., 2012. Chi et al., 2009.Geiger & Raghunandan, 

2002. Ghosh & Moon, 2004. Myers et al., 2003. Nagy, 2005).    

  Μάλιστα, με αφορμή τα εταιρικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην παγκόσμια 

οικονομία μετά την κατάρρευση επιχειρησιακών κολοσσών, όπως η Enron και η Parmalat, 

μεγάλος σκεπτικισμός δημιουργήθηκε γύρω από τη διάρκεια θητείας των ορκωτών ελεγκτών, 

την ανεξαρτησία τους, αλλά και την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου (Barrett, 2005. 

Κάντζος, 2006. Περάκης, 2007. Σπαθής, 2002). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

μίας σειράς ρυθμίσεων από τις επιτροπές κεφαλαιαγοράς πολλών χωρών, με πρώτη αυτή των 

Η.Π.Α. με την έκδοση της πράξης Sarbanes-Oxley το 2002 ως μίας απόπειρας να 

διασφαλιστεί η ποιότητα του ελεγκτικού έργου, αλλά και να διευθετηθεί το ζήτημα της 

υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών. Συγχρόνως, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, αλλά 

και εθνικό επίπεδο άρχισαν να καθιερώνονται ελεγκτικά πρότυπα για την προάσπιση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή (Καζάντζης, 2006).       

  Εξάλλου, η ανεξαρτησία διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την αξιοπιστία, το κύρος και 

την επαγγελματική καταξίωση των ορκωτών ελεγκτών αποτελώντας το θεμέλιο λίθο για τη 

διενέργεια αντικειμενικού, έγκυρου και ανεπηρέαστου ελέγχου (βλ. Ettredge et al., 2011. 
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Romanus et al., 2008). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως 

έχουν διατυπωθεί αρκετές αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών 

και ειδικά με αυτή που αφορά την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους ελεγκτές στις 

ελεγχόμενες εταιρείες-πελάτες (Καζάντζης, 2006).       

  Βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο ένας ελεγκτής να εντοπίσει τις πιθανές παραποιήσεις 

μέσα σε μία επιχείρηση, αφού ενδέχεται οι ιθύνοντες και διοικητές της εταιρείας να 

προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν το άτομο που διεξάγει τον έλεγχο παρουσιάζοντας 

στοιχεία και καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Coderre, 1999. 

Gul et al., 2007). Κάτι τέτοιο δύναται να οδηγήσει σε λάθη ή πιθανές παραλείψεις, γεγονός 

που μπορεί να αποφευχθεί, εάν η θητεία του ορκωτού ελεγκτή στην ελεγχόμενη επιχείρηση 

περιοριστεί σε διάρκεια.           

 

1.1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του βαθμού, στον οποίο η διάρκεια της 

χρονικής παραμονής του ορκωτού ελεγκτή στην ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη επιδρά στην 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και την ποιότητα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Παράλληλα, 

επιδιώκει να προσεγγίσει εννοιολογικά την ποιότητα του ελέγχου, να παρουσιάσει το ρόλο, 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του ορκωτού ελεγκτή, καθώς επίσης και να ερμηνεύσει την 

ανεξαρτησία του και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση των λογιστικών προτύπων, κανόνων και αρχών σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των λογιστικών 

πληροφοριών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.     

  Ο ανωτέρω σκοπός εξειδικεύεται στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:                  

- Ποιος είναι ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ορκωτού ελεγκτή κατά τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας-πελάτη;                   

- Ποια είναι η έννοια και η σημασία της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή;                

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή;                

- Τι σημαίνει ποιότητα ελέγχου και πώς συνδέεται με την ανεξαρτησία του ορκωτού 

ελεγκτή;                            

- Ποιος είναι ο ρόλος των ελεγκτικών προτύπων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; 

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μακροχρόνιας θητείας των 
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ορκωτών ελεγκτών στην εταιρεία-πελάτη;                       

- Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών 

ελεγκτών;                      

- Τι ισχύει θεσμικά σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την υποχρεωτική εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών;                   

- Σε τι βαθμό επηρεάζεται η ανεξαρτησία των ελεγκτών και η ποιότητα του ελεγκτικού 

έργου από τη χρονική διάρκεια παραμονής τους στην ελεγχόμενη εταιρεία; 

Με την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης επιδιώκεται να αναδειχθούν οι πτυχές 

μίας προβληματικής που παρουσιάζει ενδιαφέρον πρωτίστως για τους ίδιους τους ορκωτούς 

ελεγκτές, τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, αλλά και την ευρύτερη οικονομική και 

επιχειρηματική κοινότητα, η οποία βρίσκεται σε μία διαδικασία (ανα)προσαρμογής στις νέες 

δυνατότητες και προκλήσεις. Αναμένεται επίσης να προβληματίσει τους πολιτικούς ιθύνοντες 

προς τη θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου που θα καθορίζει επακριβώς τη χρονική 

διάρκεια της θητείας του ορκωτού ελεγκτή για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία 

και ανεξαρτησία του. Ακόμη, καλείται να συνεισφέρει στην έρευνα και τον επιστημονικό 

διάλογο με αξιοποιήσιμα δεδομένα για τη διάρκεια παραμονής του ορκωτού ελεγκτή στην 

ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη και τον τρόπο που η θητεία επηρεάζει τόσο την ανεξαρτησία του 

όσο και την παροχή ελεγκτικού έργου υψηλής ποιότητας.     

 Για την πληρέστερη προσέγγιση του ζητήματος που πραγματεύεται η ανα χείρας 

εργασία, παρουσιάζονται σημαντικές απόψεις και έρευνες που προκύπτουν από την 

επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας. Ως μέθοδος έρευνας ακολουθήθηκε η 

αρχειακή εργασία και η κριτική ανάλυση κειμένων από ιστοσελίδες, άρθρα, επιστημονικά 

περιοδικά, βιβλία, βίντεο και άλλες διαθέσιμες πηγές. Κύριες μηχανές αναζήτησης 

αποτέλεσαν το «Google», το «Google Scholar», το «Scopus» και το «Wikipedia». Οι λέξεις-

κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «μακροχρόνια θητεία ορκωτού ελεγκτή», «υποχρεωτική 

εναλλαγή ορκωτού ελεγκτή», «ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή», «ευθύνες ορκωτού ελεγκτή», 

«ποιότητα ελέγχου», «ελεγκτικά πρότυπα».      

 Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ρόλος, τα 

καθήκοντα και οι ευθύνες του ορκωτού ελεγκτή απέναντι στην εταιρεία, με την οποία 

συνεργάζεται. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία αναλυτική περιγραφή της έννοιας και 

της σημασίας της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή, με ιδιαίτερη εστίαση στους 

παράγοντες που μπορούν να την επηρεάσουν. Ακολουθεί η παρουσίαση ερευνών σχετικά με 
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τον ορισμό της ποιότητας του παρεχόμενου ελεγκτικού έργου και τον τρόπο που συνδέεται με 

την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα 

ελεγκτικά πρότυπα που προωθούνται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη 

διασφάλιση της αυτονομίας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του ορκωτού ελεγκτή. Το 

τέταρτο κεφάλαιο καλύπτει το ζήτημα της μακροχρόνιας θητείας ή/και υποχρεωτικής 

εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών. Παρουσιάζονται έρευνες που τάσσονται τόσο υπέρ όσο 

και κατά της μακροχρόνιας διάρκειας παραμονής του ορκωτού ελεγκτή και της ελεγκτικής 

εταιρείας στην ελεγχόμενη εταιρεία. Έπειτα, ακολουθούν μελέτες σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται διεθνώς σε 

17 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναφορικά με το ζήτημα της υποχρεωτικής ή 

μη εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και προτάσεις για μελλοντικά 

ερευνητικά εγχειρήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων ευρημάτων 

της υπάρχουσας αρθρογραφίας σχετικά με το ζήτημα της εναλλαγής ή όχι των ορκωτών 

ελεγκτών και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας τους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει 

απασχολήσει έντονα την ερευνητική βιβλιογραφία.       

 Τα κυριότερα σημεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Στην πρώτη στήλη 

καταγράφονται τα ονόματα των ερευνητών, στη δεύτερη η χρονολογία της εκάστοτε έρευνας, 

στην τρίτη ο τόπος-χώρα στον οποίο διεξήχθη και στην τελευταία και σπουδαιότερη τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την αντίστοιχη μελέτη. 

ΕΡΕΥΝΗΤΕ

Σ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Σ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Davis, Soo & 

Trompeter 

2000 ΗΠΑ Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου 

αποδυναμώνεται όσο περισσότερο αυξάνεται η 

διάρκεια θητείας των ορκωτών ελεγκτών. 

Επιπλέον, η αυξημένη ευελιξία από τη 

δυνατότητα χειραγώγησης των κερδών 

χρησιμοποιείται για τη μείωση των 

δημοσιευμένων κερδών. 

Ebrahim 2001 ΗΠΑ Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου αυξάνεται 

όσο μεγαλώνει η διάρκεια θητεία των ορκωτών 

ελεγκτών και οι πελάτες των μικρότερων 

ελεγκτικών εταιρειών σχετίζονται με πιο υψηλά 

επίπεδα χειραγώγησης των κερδών. 

Geiger & 

Raghunandan 

2002 ΗΠΑ Σε ένα περιβάλλον μη υποχρεωτικής περιοδικής 

εναλλαγής ορκωτών ελεγκτών, η ποιότητα του 

ελέγχου δεν είναι υψηλότερη όταν η θητεία του 

ελεγκτή είναι σύντομη και η αλλαγή του δεν 

βελτιώνει την ποιότητα του διενεργούμενου 
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ελέγχου. 

Johnson, 

Khurana & 

Reynolds 

2002 ΗΠΑ Η μικρή διάρκεια θητείας των ορκωτών 

ελεγκτών συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα 

χειραγώγησης των κερδών και χαμηλότερο 

επίπεδο εξωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, δεν 

διαπιστώνεται σχέση μεταξύ μακράς διάρκειας 

θητείας ορκωτών ελεγκτών και ποιότητας 

ελέγχου.   

Myers, Myers 

& Omer 

2003 ΗΠΑ  Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου δεν 

αποδυναμώνεται από τη μακρά θητεία των 

ορκωτών ελεγκτών, αν και δεν παρατηρείται 

βελτίωσή της με την παράταση της θητείας. 

Carcello & 

Nagy 

2004 ΗΠΑ Η πιθανότητα διενέργειας ελλιπούς εξωτερικού 

ελέγχου ή απάτης είναι μεγαλύτερη κατά τα 

πρώτα έτη της σχέσης ελεγκτή-πελάτη. Επίσης, 

η μακροχρόνια διάρκεια θητείας των ορκωτών 

ελεγκτών δεν είναι προβληματική. 

Ghosh & 

Moon 

2005 ΗΠΑ Οι επενδυτές εστιάζουν στη διάρκεια θητείας 

των ορκωτών ελεγκτών στην ελεγχόμενη 

εταιρεία κατά την κρίση αξιοπιστίας της. Το 

επενδυτικό κοινό και οι ανεξάρτητοι οίκοι 

αξιολόγησης αντιλαμβάνονται ως αυξανόμενη 

την ποιότητα του ελέγχου όσο περισσότερο 

αυξάνεται η διάρκεια θητείας των ορκωτών 

ελεγκτών. 

Nagy 2005 ΗΠΑ Η σύντομη διάρκεια θητείας των ορκωτών 

ελεγκτών και η υποχρεωτική εναλλαγή τους 

βελτιώνει την ποιότητα και την ανεξαρτησία του 

διενεργούντος ελέγχου. 
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Manry, Mock 

& Turner 

2006 ΗΠΑ Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου δύναται να 

αυξηθεί, καθώς η διάρκεια θητείας των ορκωτών 

ελεγκτών αυξάνεται. Η σχέση μεταξύ της 

διάρκειας θητείας και της ποιότητας του ελέγχου 

είναι εντονότερη σε μικρές επιχειρήσεις. 

Carey & 

Simnett 

2006 Αυστραλία Η μακροχρόνια θητεία του ορκωτού ελεγκτή 

εξασθενίζει την ποιότητα του ελέγχου, όταν 

αυτή μετράται υπό το πρίσμα των εκθέσεων που 

εμπεριέχουν αμφιβολίες και των αποκλίσεων 

των προϋπολογισμών των κερδών. 

Ye, Carson & 

Simnett 

2006 Αυστραλία Η διάρκεια θητείας της ελεγκτικής εταιρείας 

σχετίζεται θετικά με την προμήθεια μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών, γεγονός που σημαίνει 

και παράλληλη εξασθένιση της ανεξαρτησίας 

των ορκωτών ελεγκτών και της ποιότητας του 

ελέγχου. 

Knechel & 

Vanstraelen 

2007 Βέλγιο Η μακροχρόνια θητεία των ορκωτών ελεγκτών 

δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία τους και την 

ποιότητα του ελέγχου. 

Bamber & 

Iyer 

2007 ΗΠΑ  Η διάρκεια θητείας των ορκωτών ελεγκτών 

επηρεάζει την έκταση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ ελεγκτή και πελάτη, συνεπώς και την 

ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. 

Fairchild 2007 ΗΠΑ Μέχρι ένα χρονικό σημείο, καθώς η διάρκεια 

θητείας του ορκωτού ελεγκτή αυξάνεται, 

βελτιώνεται και η ποιότητα του ελέγχου. Μετά 

από το σημείο αυτό, όσο αυξάνεται η διάρκεια 

της θητείας τόσο εξασθενίζει και η ποιότητα του 

ελέγχου. 
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Gul, Jaggi & 

Krishnan 

2007 ΗΠΑ Η μακρόχρονη σχέση μεταξύ ελεγκτή και 

πελάτη οδηγεί σε λογιστικό εξωτερικό έλεγχο 

υψηλού επιπέδου. 

Jenkins & 

Velury 

2008 ΗΠΑ Ο βαθμός συντηρητικότητας στην υποβολή των 

οικονομικών καταστάσεων είναι χαμηλότερος 

κατά τα πρώτα έτη της θητείας του ελεγκτή. Όσο 

αυξάνεται η θητεία, βελτιώνεται και η ποιότητα 

του ελέγχου. 

Chen & Lin 2008 Ταϊβάν Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου δεν 

αποδυναμώνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια 

θητείας του ορκωτού ελεγκτή και της ελεγκτικής 

εταιρείας. 

Cameran, 

Prencipe & 

Trombetta 

2008 Ιταλία Σε περιβάλλον υποχρεωτικής περιοδικής 

εναλλαγής ελεγκτικής εταιρείας, η ποιότητα του 

ελέγχου συσχετίζεται θετικά με τη διάρκεια 

θητείας της ελεγκτικής εταιρείας και των 

ορκωτών ελεγκτών. 

Chi, Huang, 

Liao & Xie 

2009 Ταϊβάν Η υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ορκωτών 

ελεγκτών δεν βελτιώνει την ποιότητα του 

λογιστικού εξωτερικού ελέγχου. 

Anis, Ahmed  2014 Αίγυπτος Έρευνα σε 83 ορκωτούς ελεγκτές από ελεγκτικές 

εταιρείες έδειξε πως υπάρχει μια αρνητική σχέση 

μεταξύ μακροχρόνιου ελεγκτή στην κατοχή και 

την ποιότητα του ελέγχου. Υπάρχει αρνητική 

σχέση μεταξύ των γνώσεων που αφορούν 

συγκεκριμένους πελάτες και είναι υποχρεωτική 

η εναλλαγή. Όμως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και της 

υποχρεωτικής εναλλαγής ελεγκτή . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

3.1 Εισαγωγικά 

Κρίθηκε σκόπιμο η ανά χείρας μελέτη να ξεκινήσει με μία αναφορά στο ρόλο και τα 

καθήκοντα του ορκωτού ελεγκτή και τις εκθέσεις ελέγχου που δύνανται να συνοδεύουν τις 

παρατηρήσεις του. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις ευθύνες του ελεγκτικού έργου, οι οποίες 

διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες, την αστική, ποινική, πειθαρχική και ηθική. Μία 

λεπτομερέστερη παρουσίαση πραγματοποιείται στις υποενότητες που ακολουθούν.  

 

3.2 Ρόλος και Καθήκοντα του Ορκωτού Ελεγκτή 

Κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει διάφορες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις προς αρκετά άτομα, 

όπως οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές και το καταναλωτικό κοινό. Τα 

άτομα αυτά οφείλουν να έχουν τακτική και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των 

εργασιών και τις προοπτικές της εταιρείας. Από την πλευρά της, η επιχείρηση καταρτίζει και 

δημοσιεύει εκθέσεις, απολογισμούς και λογιστικές καταστάσεις που παρέχουν πληροφορίες 

ως προς τη χρηματοοικονομική θέση της, την ικανότητά της να τηρεί τις υποχρεώσεις και τις 

δεσμεύσεις της.           

 Πιο συγκεκριμένα, το άτομο εκείνο που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια του ελέγχου 

των λογιστικών καταστάσεων, τον βαθμό της αξιοπιστίας τους και την ειλικρίνεια των 

ισχυρισμών της διοίκησης της επιχείρησης είναι ο εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής. Πρόκειται 

για τον αναγνωρισμένο από την πολιτεία ή την αναγνωρισμένη λογιστική οργάνωση μίας 

χώρας ειδικό επαγγελματία που ως κύριο καθήκον του έχει τον αντικειμενικό και αμερόληπτο 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις και 

οργανισμοί (Καζάντζης, 2006).        

 Ο εξωτερικός ελεγκτής ασκεί το λογιστικοδιαχειριστικό έλεγχο, ενώ δεν έχει καμία 

υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη επιχείρηση (βλ. Ν. 3329/1955, άρθρο 12, παρ. 1 και 

14). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει 
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να αποφαίνεται εάν η κλειόμενη οικονομική χρήση διεξήχθη ομαλά και σύμφωνα με τις 

βασικές διατάξεις των λογιστικών αρχών και προτύπων, τις αρχές του καταστατικού της 

επιχείρησης, τη φορολογική νομοθεσία, το εμπορικό και εργατικό δίκαιο. Καλείται επίσης να 

αποφαίνεται εάν οι λογιστικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.       

 Με βάση μάλιστα το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 226/92, οι ορκωτοί 

ελεγκτές είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής 

διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: 

1) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εκτός των δήμων και των κοινοτήτων 

2) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό 

και επιχορηγούνται από το κράτος ή χαίρουν ιδιαιτέρων προνομίων βάσει ειδικής 

διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

3) των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρειών 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των 

συνεταιριστικών οργανώσεων 

4) των ανώνυμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων 

κατά μετοχές εταιρειών και των κοινοπραξιών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 42α του Ν. 

2190/1920 

5) των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

καθώς και εκείνων, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή 

6) των εταιρειών ή οργανισμών ή/και δραστηριοτήτων γενικά που υπάγονται σε υποχρεωτικό 

έλεγχο ορκωτών ελεγκτών 

7) των ενοποιημένων λογαριασμών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων βάσει του Ν.2190/20 

(άρθρο 100, παρ. 1) 

 Κατά τον Τσακλάγκανο (2005), μεταξύ των βασικότερων σκοπών ελέγχου των 

προαναφερθέντων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων συγκαταλέγονται ο εντοπισμός και η 

πρόληψη ηθελημένων και αθέλητων λογιστικών λαθών και απατών, η έγκριση, ανάλυση και 

σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των διάφορων οικονομικών καταστάσεων. 
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Επιπλέον, πρώτιστο μέλημα αποτελεί η αξιολόγηση της σύνταξης και παράθεσης διαφόρων 

επιμέρους σημείων των οικονομικών καταστάσεων που συνήθως παραπέμπουν σε 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην επιχείρηση.

 Παράλληλα, η πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας κάθε είδους αριθμοδεικτών 

για την εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων, καθώς επίσης και η υπογράμμιση των 

ατελειών και αδυναμιών στο κύκλωμα της επιχειρησιακής απεικόνισης συνιστούν βασικό 

καθήκον του ορκωτού ελεγκτή. Τέλος, απαιτείται στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης 

των διαφόρων απαιτήσεων της επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν οι επισφάλειες και 

να γίνει δυνατός ο σωστός σχηματισμών προβλέψεων (ό.π.).    

 Τέλος, σύμφωνα με την 8η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Directive 

2006/43/EC), ως κύρια προσόντα του ορκωτού ελεγκτή αναγνωρίζονται η εντιμότητα (άρθρο 

3), η επαγγελματική συνείδηση (άρθρο 23), η επαγγελματική ανεξαρτησία (άρθρο 24) και η 

κατοχή υψηλού επιπέδου τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (άρθρα 4-8). 

 

3.3 Εκθέσεις-Πιστοποιητικά Ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 (Ν. 2190/1920, παρ. 1), ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να 

συμπεριλάβει όλες τις παρατηρήσεις του σχετικά με αδυναμίες λογιστικής οργάνωσης, 

εσωτερικού ελέγχου ή/και ειλικρίνειας των λογαριασμών σε ένα πιστοποιητικό ελέγχου, το 

οποίο υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μετόχων. Οτιδήποτε σχετίζεται με μικρότερης 

σημασίας παρατηρήσεις υποβάλλεται σε μία έκθεση υποδείξεων που κοινοποιείται στο 

διοικητικό συμβούλιο ή τον διαχειριστή της ελεγχόμενης μονάδας, ενώ ό, τι αφορά 

παραβάσεις νόμου ή καταστατικού υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει και τη 

γενικότερη εποπτεία. Η συγκεκριμένη υποχρέωση του ορκωτού ελεγκτή είναι αρκετά 

σημαντική, διότι η έκθεση ελέγχου περιέχει διάφορες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις για τη 

βελτίωση του συστήματος οργάνωσης ή λειτουργίας της εταιρείας.    

 Το μέσο λοιπόν με το οποίο οι ορκωτοί ελεγκτές επικοινωνούν με τους μετόχους, τους 

πιστωτές, τους υπαλλήλους και το ευρύτερο κοινό, είναι οι εκθέσεις και τα πιστοποιητικά 

ελέγχου, όπου εκφράζουν τη γνώμη τους για τις λογιστικές καταστάσεις που έχουν ελέγξει. 

Οι Κάντζος (2006) και Λουμιώτης (2010) έχουν διακρίνει τα αποτελέσματα του ελέγχου στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 
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• Πιστοποίηση χωρίς επιφύλαξη 

Ο συγκεκριμένος τύπος έκθεσης δίνεται από έναν ορκωτό ελεγκτή, σε περίπτωση που οι 

οικονομικές δηλώσεις, οι χρηματοοικονομικοί όροι, η θέση και οι διαδικασίες της 

επιχείρησης που δημοσιοποιούνται παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και 

ακολουθούν τις βασικές αρχές και πρότυπα της λογιστικής. Πρόκειται για τον καλύτερο τύπο 

έκθεσης που μία ελεγχόμενη εταιρεία μπορεί να λάβει από έναν εξωτερικό ελεγκτή. 

• Πιστοποίηση με επιφύλαξη 

Χορηγείται στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής έχει κάποιους ενδοιασμούς σχετικά με 

μία ή περισσότερες λογιστικές καταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας, οι οποίες είναι μεν 

σημαντικές, αλλά όχι κεφαλαιώδους σημασίας για τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης. Σε 

αυτόν τον τύπο έκθεσης περιλαμβάνονται παρατηρήσεις που αφορούν παρεκκλίσεις από 

λογιστικές αρχές και την ισχύουσα νομοθεσία ή/και θέματα περιορισμού στο εύρος και στην 

έκταση του ελέγχου, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες. Θα πρέπει επίσης 

να καταγράφεται και ο λόγος που οδήγησε τον ορκωτό ελεγκτή στη συγκεκριμένη γνώμη, 

καθώς και να δίνεται, εάν είναι δυνατόν, μία ποσοτική εικόνα των ενδοιασμών, διαφωνιών ή 

επιφυλάξεών του.  

• Πιστοποίηση αρνητική 

Ο εν λόγω τύπος έκθεσης εκδίδεται, όταν ο ελεγκτής κρίνει ότι οι οικονομικές δηλώσεις της 

ελεγχόμενης εταιρείας δεν προσαρμόζονται στις αποδεκτές λογιστικές αρχές ή παρεκκλίνουν 

σημαντικά από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακριβείς και 

αναξιόπιστες πληροφορίες ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της υπό έλεγχο 

εταιρείας ή να ενέχουν τον κίνδυνο απάτης. Δηλαδή, ο ελεγκτής αδυνατεί να αποδεχθεί τις 

λογιστικές καταστάσεις στο σύνολό τους λόγω σημαντικών διαφωνιών, τις οποίες θα πρέπει 

να αποτυπώσει με σαφή και περιεκτικό τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που τον 

οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Συνήθως, ο λόγος διαφωνίας είναι τόσο βασικός και 

σημαντικός που το πιστοποιητικό με επιφύλαξη δεν θα ήταν επαρκές.  

• Άρνηση γνώμης 

Εκδίδεται, όταν ο εξωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να διαμορφώσει και να παρουσιάσει μία 

άποψη σχετικά με τις οικονομικές δηλώσεις της ελεγχόμενης μονάδας, διότι οι διαφωνίες και 
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οι ενστάσεις είναι κομβικής σημασίας. Αν και ο συγκεκριμένος τύπος έκθεσης 

χρησιμοποιείται σπάνια, τα πιο κοινά παραδείγματα όπου εκδίδονται αποκηρύξεις 

περιλαμβάνουν τους λογιστικούς ελέγχους, όπου η ελεγχόμενη εταιρεία κρύβει εκούσια ή 

αρνείται να παρέχει στον ελεγκτή τα στοιχεία και τις πληροφορίες στους σημαντικούς τομείς 

των οικονομικών δηλώσεων. Ενδέχεται επίσης η ελεγχόμενη μονάδα να αντιμετωπίζει 

σοβαρά νομικά ζητήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς 

όλες εκείνες οι ενστάσεις που οδήγησαν τον ελεγκτή στην αποφυγή εκφοράς γνώμης, όπως 

είναι για παράδειγμα η επιβολή εμποδίων από την ελεγχόμενη μονάδα απέναντι στον έλεγχο 

από τον ορκωτό ελεγκτή. 

 Επιπροσθέτως, οι εξωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να αναφέρουν στην έκθεσή τους και να 

δίνουν τις αντίστοιχες διαβεβαιώσεις σχετικά με το: α) αν τους δόθηκαν όλες εκείνες οι 

πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για το έργο τους, β) αν έλαβαν πλήρη γνώση του 

απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) αν τηρείται 

κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, σε περίπτωση που η εταιρεία είναι βιομηχανική, 

δ) αν έχει τροποποιηθεί η μέθοδος της απογραφής σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό 

έτος και ε) αν επαλήθευσαν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προσάρτημα και την 

έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου (Τσακλάγκανος, 2005). 

3.4 Οι Ευθύνες του Ορκωτού Ελεγκτή  

Κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων του, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει 

να εκφέρει αμερόληπτη και ειλικρινή γνώμη με βάση επαρκή και αξιόπιστα ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκομίζει έπειτα από τη διενέργεια προσεκτικού και συστηματικού ελέγχου 

της ελεγχόμενης εταιρείας-πελάτη.        

 Αρκετές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τα όρια της νομικής ευθύνης 

των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια περί των όσων 

λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο ορκωτός ελεγκτής φέρει 

αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη έναντι της εταιρείας που ελέγχει και των τρίτων 

(Καραμάνης, 2008). Στην Ελλάδα, τα τρία αυτά είδη ευθύνης ρυθμίζονται με το Ν. 

2190/1920, το Ν.Δ. 3329/1955 και το Π.Δ. 226/1992. Στον ελεγκτή καταλογίζονται ευθύνες 

που οφείλονται σε απάτη, παραλείψεις, δόλο, αμέλεια, αθέτηση συμφωνίας και έλλειψη 

εχεμύθειας, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι μέτοχοι ή οι τρίτοι προς την επιχείρηση 

(Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2008).       
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 Αμέσως παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των αιτίων και συνεπειών που προκύπτουν 

από κάθε κατηγορία ευθύνης. 

• Αστική Ευθύνη 

Ο νόμος 2190/1920 ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την ευθύνη των ελεγκτών έναντι της 

εταιρείας μόνο. Ωστόσο, με τη ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει την ευθύνη τους και έναντι των 

τρίτων. Η ευθύνη των ελεγκτών είναι ατομική και όχι συλλογική, ακόμη και αν έχουν 

διενεργήσει τον έλεγχο δύο ή και περισσότεροι ελεγκτές. Σύμφωνα με το άρθρο 37 (παρ. 3) 

του προαναφερθέντος νόμου, καταλογίζεται ευθύνη στον ελεγκτή μόνο όταν εντοπίζεται 

παράβαση καθήκοντος, πταίσμα ή ζημιά.        

 Η ευθύνη του ελεγκτή είναι δικαιοπρακτική, καθώς απορρέει από τη συμβατική σχέση 

με την επιχείρηση που ελέγχει. Ο ελεγκτής έχει αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση έναντι 

της επιχείρησης να διεξάγει με επιμέλεια τον έλεγχο των βιβλίων της. Η μη εκπλήρωση ή 

πλημμελής εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης συνιστά παράβαση της σύμβασης. 

Εντούτοις, στην πράξη είναι αδύνατο να προσδιοριστεί αντικειμενικά η επιμέλεια, με την 

οποία ο ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό συμβαίνει, διότι οι ιδιαιτερότητες της κάθε 

ελεγχόμενης μονάδας, οι ιδιομορφίες του αντικειμένου της ελεγκτικής εργασίας, οι 

διαφοροποιήσεις ως προς τις επαγγελματικές ικανότητες του ορκωτού ελεγκτή και των 

συνεργατών του παρεμποδίζουν την καθιέρωση ενός ενιαίου και καθολικού κριτηρίου 

αντικειμενικής μέτρησης της επαγγελματικής του επιμέλειας.      

 Σε γενικές όμως γραμμές, θεωρείται ότι ο ορκωτός ελεγκτής ασκεί επιμελώς τα 

καθήκοντά του, εάν επιδεικνύει την επιδεξιότητα και κατάρτιση που θα επεδείκνυε και 

οποιοσδήποτε άλλος εξίσου ικανός ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Καλείται 

επίσης να ακολουθεί τα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες και τις οδηγίες του σώματος 

ορκωτών ελεγκτών, να διερευνά εμπεριστατωμένα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει 

αξιολογώντας προσεκτικά την αποδεικτική τους ισχύ, αλλά και να μεριμνά, ώστε οι 

συνεργάτες του να επιδεικνύουν ανάλογη επιμέλεια, ευθύτητα και καλή πίστη.  

 Επιπροσθέτως, ο ελεγκτής ευθύνεται για κάθε πταίσμα, δόλο και αμέλεια (βαριά ή 

ελαφρά). Πιο συγκεκριμένα, εάν δεν υπέπεσαν στην αντίληψή του λογιστικές ατασθαλίες, 

παρανομίες ή απάτες, φέρει ευθύνη έναντι της επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται. Έχει 

μάλιστα την υποχρέωση να αποζημιώσει την εταιρεία για κάθε ζημιά που της προκάλεσε 

λόγω της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του. Η ευθύνη των ελεγκτών δεν είναι 

δυνατό να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Συνεπώς, δεν έχουν καμία ισχύ οι όροι του 
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καταστατικού μίας εταιρείας ή της σύμβασης για ανάθεση του ελεγκτικού έργου που 

αποσκοπούν στον περιορισμό της ευθύνης του ελεγκτή. Έτσι, προστατεύεται νομοθετικά το 

δημόσιο συμφέρον. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει για το διάστημα πριν από τη 

διενέργεια του ελέγχου και όχι μετά τη διεκπεραίωσή του, οπότε και θα ήταν δυνατό να 

προκύψει κάποια ζημιά για την επιχείρηση και επομένως να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. 

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίας (Ν. 2190, άρθρο 37, παρ. 3).  

 Ο ελεγκτής ευθύνεται ακόμη και έναντι των τρίτων (π.χ. επενδυτές, μέτοχοι), των 

οποίων τα συμφέροντα έβλαψε με την παράβαση των ελεγκτικών του καθηκόντων, των 

καθηκόντων εχεμύθειας ή/και των λοιπών υποχρεώσεών του. Εξάλλου, επειδή δεν υφίσταται 

συμβατική σχέση μεταξύ του ελεγκτή και των τρίτων, η ευθύνη του κρίνεται κατά τις 

διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Δηλαδή, ο ελεγκτής ευθύνεται για αποζημίωση των τρίτων, 

των οποίων έβλαψε τα συμφέροντα με πράξεις ή παραλείψεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα άρθρα 914 και 919 του Αστικού Κώδικα.      

 Ειδικά για τους ορκωτούς ελεγκτές, ισχύει η διάταξη του άρθρου 19 του Π.Δ. 226 που 

ορίζει ότι «ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς 

του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο 

ή βαριά αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από τη χρήση του 

πιστοποιητικού ελέγχου. Η ευθύνη προς αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 

πενταπλασίου του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή 

κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο».      

 Ο ελεγκτής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ελεγκτική εργασία του και μετά 

την υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης. Έτσι, όταν, από την 

εξέταση μεταγενέστερων της χρήσης γεγονότων, διαπιστώσει ότι η οικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης δεν ήταν αυτή που παρουσίαζαν οι λογιστικές καταστάσεις, προβαίνει σε 

τροποποίηση του περιεχομένου του πιστοποιητικού ή σε ανάκληση της υπογραφής του, 

προκειμένου να περιορίσει τη ζημιά που η εσφαλμένη γνώμη του μπορεί να προξενήσει 

στους τρίτους. Μάλιστα, προς γνώση και ενημέρωση του κοινού, μία πιθανή τροποποίηση 

δημοσιεύεται και κοινοποιείται σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας.   

 Επιπλέον, προκειμένου να είναι σε θέση ο ορκωτός ελεγκτής να ανταποκριθεί πλήρως 

στις απαιτήσεις της επιχείρησης και των τρίτων προς αποζημίωση, είναι ανάγκη να έχει 

ασφαλιστική κάλυψη από νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία. Βάσει του άρθρου 

19 του Π.Δ. 226, η ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να είναι κατώτερη του δεκαπλασίου των 

εκάστοτε συνολικών ετήσιων αποδοχών του προέδρου Αρείου Πάγου ή του 150 % του 
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συνόλου των αμοιβών, τις οποίες η ελεγκτική εταιρεία έλαβε κατά την προηγούμενη 

οικονομική περίοδο.          

 Ωστόσο, αντί να καλύπτεται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας, κάθε εταιρεία ή 

κοινοπραξία ελεγκτών μπορεί να επενδύσει σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου ποσό ίσο ή 

μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο των εκάστοτε συνολικών ετήσιων αποδοχών του προέδρου 

Αρείου Πάγου. Οι τίτλοι αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο όνομα της εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα, ενώ αντίγραφο του σχετικού 

αποδεικτικού υποβάλλεται στη γραμματεία του εποπτικού συμβουλίου του Συλλόγου 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

• Ποινική Ευθύνη 

Η παράβαση εκ μέρους του ελεγκτή του καθήκοντος της μη παράνομης θεώρησης των 

ετήσιων λογιστικών καταστάσεων, της εχεμύθειας και της δήλωσης κωλύματος διορισμού 

του ως ελεγκτή συνεπάγεται την ποινική του ευθύνη. Σύμφωνα με το άρθρο 63β του Ν. 2190, 

«ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών, αν από αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα ισολογισμό που 

καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση 

μέχρι 3 μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι 250 ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε 

περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57».    

 Το άρθρο 63γ του ίδιου νόμου (παρ. 2) αναφέρεται στην παράβαση του καθήκοντος της 

εχεμύθειας του ελεγκτή και ορίζει ότι τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών κάθε ελεγκτής 

που δεν τήρησε απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα όσα περιέπεσαν στην αντίληψή του όσον 

αφορά τη λειτουργία της εταιρείας. Στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται και το άρθρο 16 του Π.Δ. 

226, σύμφωνα με το οποίο «ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί 

των όσων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή έχουν 

επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο ορκωτός ελεγκτής».

 Εξάλλου, πολλές από τις πληροφορίες που συλλέγει ο ορκωτός ελεγκτής, όπως για 

παράδειγμα στοιχεία κόστους, όροι αγοράς, έκδοση μετοχών, είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιβίωση της επιχείρησης και τυχόν κοινοποίησή τους θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητά της. Η ευθύνη του ελεγκτή για εχεμύθεια δεν αναφέρεται σε πληροφορίες 

που δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται με διάφορους τρόπους σε τρίτους (π.χ. Υπουργείο 

Εμπορίου, Τράπεζα της Ελλάδος, εφορία, νομαρχία, χρηματιστήριο) και εφόσον η 
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κοινοποίηση αυτή επιβάλλεται από το νόμο.      

 Επίσης, ο ελεγκτής φέρει ποινική ευθύνη, όταν δεν δηλώσει κώλυμα διορισμού του, 

δηλαδή όταν αποσιωπήσει λόγο εξαίρεσής του, αν για παράδειγμα είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος της επιχείρησης που ελέγχει. Σύμφωνα με το άρθρο 

63γ (παρ. 3) του Ν. 2190, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών κάθε ελεγκτής που «δεν 

εδήλωσε κώλυμα ασκήσεως ελέγχου προκειμένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί οπωσδήποτε ή 

τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών και είχε τας ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε 

κατά το διάστημα 2 ετών προ της ημέρας, καθ’ ην ανετέθη αυτώ η άσκησις του ελέγχου. Το 

αυτό εφαρμόζεται και όταν ο ελεγκτής υπηρετεί εις εταιρείαν διοικούσαν κατ’ ουσίαν την 

εταιρείαν εφ’ ης διετάχθη ο έλεγχος».  

 

• Πειθαρχική Ευθύνη 

Υπάρχει πειθαρχική ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 226, όταν 

αυτός ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία 

περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση της αμοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου, καθώς επίσης 

και όταν έχει προβεί σε παράβαση νόμου, κανονιστικής διάταξης ή δεοντολογικών κανόνων 

που αναφέρονται στην επαγγελματική του κατάσταση και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από αυτή.            

 Ο ορκωτός ελεγκτής που έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα παραπέμπεται με 

απόφαση του εποπτικού συμβουλίου στο πειθαρχικό συμβούλιο του Συλλόγου Ορκωτών 

Ελεγκτών. Σε περίπτωση διαπιστευμένης ενοχής του εγκαλούμενου, οι ποινές που μπορούν 

να του επιβληθούν είναι η οριστική παύση, η προσωρινή παύση μέχρι 6 μήνες, το πρόστιμο 

μέχρι 3.000 ευρώ και η επίπληξη. 

 

 

•  Ηθική Ευθύνη 

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν ηθική ευθύνη, καθώς δρουν και ενεργούν ως μέλη ενός 

επαγγελματικού συνόλου που εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας. Το εποπτικό 

συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών έχει εκδώσει τον «Κανονισμό Επαγγελματικής 



18 

 

Δεοντολογίας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» που αποσκοπεί στη διασφάλιση 

της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του διενεργούντος ελέγχου 

από την πλευρά των ορκωτών ελεγκτών. Μεριμνά επίσης για την προστασία του ηθικού και 

επαγγελματικού κύρους τους, αλλά και για τη διαφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε 

ελεγχόμενου ή τρίτου που χρησιμοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες αυτές.    

 Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις (βλ. http://www.soel.gr) αναφέρουν ότι σε κάθε 

περίπτωση, ο ορκωτός ελεγκτής και κάθε άλλο μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

οφείλει να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχομένων, των συναδέλφων μελών 

και των θεσμοθετημένων οργάνων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών τηρώντας επιμελώς 

όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του έναντι των ελεγχομένων. Οφείλει 

επίσης να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες 

γνωστοποιήσεις με τρόπο αντικειμενικό, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα, αρχές και 

οδηγίες προστατεύοντας το κύρος του θεσμού του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και 

αποφεύγοντας τη συγκάλυψη οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος κανονισμού που 

υπέπεσε στην αντίληψή του.          

 Από την άλλη πλευρά, ο ορκωτός ελεγκτής καλείται να μην χρησιμοποιεί την ιδιότητά 

του αυτή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου ή οικείου του προσώπου, να 

μην αρνείται, αναβάλλει ή εγκαταλείπει αδικαιολόγητα οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί, 

καθώς επίσης και να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία σε ελεγχόμενους και 

τρίτους ούτε στα θεσμικά όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ακόμη, οφείλει να μην 

δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει ή ασκεί πίεση-εκβιασμό σε ελεγχόμενους, συναδέλφους, 

ελεγκτικούς φορείς ή θεσμικά όργανα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Τέλος, ο ορκωτός 

ελεγκτής δεν πρέπει να προβαίνει σε ανταγωνισμό με αθέμιτα μέσα με άλλα μέλη και 

ελεγκτικούς φορείς του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ούτε να επιδιώκει την προσέλκυση ή 

διατήρηση εργασιών με αδιαφανή μέσα (βλ. http://www.soel.gr).     

 Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε κατέστη σαφής η ανάγκη οριοθέτησης των 

αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών ενός ορκωτού ελεγκτή. Στην ερευνητική 

βιβλιογραφία, τα στοιχεία αυτά του εν λόγω επαγγέλματος παρουσιάζονται συνήθως 

παράλληλα με την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου και τις δυνατότητες προάσπισης της 

ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή. Πρόκειται για 2 πολύ σημαντικές έννοιες που 

αναλύονται διεξοδικότερα στο κεφάλαιο που έπεται. 

 

http://www.soel.gr/
http://www.soel.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ Η 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

4.1 Εισαγωγικά 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η έννοια της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή, οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν, ενώ παράλληλα παρατίθενται και οι πιθανές απειλές ή/και 

οι κίνδυνοι κατά της ανεξαρτησίας αυτής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποιότητα του 

λογιστικού ελέγχου και τον τρόπο που αυτή συνδέεται με τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και 

ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή.        

 Το στοιχείο της ποιότητας του ελέγχου αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά μεγέθη για την 

εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Εξάλλου, το επενδυτικό κοινό δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ποιότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και ως εκ τούτου και στην ποιότητα 

του διενεργούμενου εξωτερικού λογιστικού ελέγχου.     

 Κατά τον De Angelo (1981), ως ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου ορίζεται η 

πιθανότητα ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας να μπορέσει τόσο να ανιχνεύσει όσο και να 

εκθέσει προς τα έξω τις λανθασμένες διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας. Υπογραμμίζει παράλληλα το ρόλο του επενδυτικού 

κοινού στην αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Ακόμη, ως ανεξαρτησία των ορκωτών 

ελεγκτών ορίζεται από τον De Angelo η προθυμία τους να αποκαλύψουν τις λανθασμένες 

διατυπώσεις των οικονομικών καταστάσεων.      

 Όσον αφορά λοιπόν την ποιότητα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, πρόκειται στην 

ουσία για την αλληλεπίδραση της ικανότητας του ορκωτού ελεγκτή να ανιχνεύσει τις 

λανθασμένες ή/και ψευδείς διατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις με την προθυμία του 

να αποκαλύψει ενδεχόμενες τέτοιες διατυπώσεις. Με λίγα λόγια, η ποιότητα του ελέγχου 

συνδέεται άρρηκτα με τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, όπως 

διαφαίνεται από την ανάλυση που ακολουθεί. 
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4.2 Έννοια και Σημασία της Ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή 

Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αυτοί που προσφέρουν κάθε είδους υπηρεσίες διασφάλισης (π.χ. 

έλεγχος, επισκόπηση), όπου εκφράζουν τη γνώμη τους, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός 

εμπιστοσύνης τρίτων προσώπων αναφορικά με τις γνωματεύσεις που διατυπώνονται ως προς 

τη μέτρηση, αξιολόγηση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης 

εταιρείας. Στη διαδικασία αυτή του εξωτερικού ελέγχου η έννοια της ανεξαρτησίας του 

ορκωτού ελεγκτή κατέχει κομβική θέση (Καραμάνης, 2008).   

 Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 226/92, που διέπει τη λειτουργία του ελεγκτικού 

επαγγέλματος, προωθεί την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3329/55, οι ορκωτοί ελεγκτές δεν 

θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ασκούν δημόσιο λειτούργημα, ενώ, κατά την 

εκτέλεση της εργασίας τους, παραμένουν ανεξάρτητοι απαγορευμένης οποιασδήποτε 

παρεμβάσεως στο έργο τους.         

 Με λίγα λόγια, η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι ένα βασικό ιδανικό που δίνει αξία 

στην εργασία του ελεγκτή, είναι η ουσία της υπόθεσης στο ελεγκτικό επάγγελμα (Levitt, 

2000). Η έννοια λοιπόν της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή είναι απαραίτητη, 

προκειμένου οι αγορές να συνεχίζουν να λειτουργούν και να υπάρχουν με έναν δίκαιο και 

αποτελεσματικό τρόπο. Ιδεατά, ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής παραμένει 

ανεπηρέαστος από κάθε οικονομική ή άλλη σχέση με τον ελεγχόμενο πελάτη. Εντούτοις, 

αυτού του είδους η ανεξαρτησία στις μέρες μας είναι συνήθως ανέφικτη στην πράξη, αφού η 

ποικιλία και ο συνδυασμός των σχέσεων μεταξύ ορκωτού ελεγκτή και ελεγχόμενης εταιρείας-

πελάτη είναι δύσκολο να προβλεφθούν (Καραμάνης, 2008).    

 Εξάλλου, οι ορκωτοί ελεγκτές συνιστούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτών που 

ασκούν τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και 

εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως οι δανειστές, οι 

προμηθευτές, οι επενδυτές, οι πελάτες, οι κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί. Σύμφωνα με 

τον Turner (2001), η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην ακεραιότητα των αγορών 

κεφαλαίου είναι ζωτικής σημασίας, αν και η προθυμία των επενδυτών να συνεχίσουν να 

επενδύουν δεν είναι δεδομένη. Ως εκ τούτου, η δημόσια εμπιστοσύνη εξαρτάται από την 

ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση 

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή που είναι ο πλέον υπεύθυνος για την αμερόληπτη και 

ανεπηρέαστη εξέτασή τους. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι ένα μετρήσιμο αγαθό που 

αγοράζεται ή πωλείται, αλλά ένα σύνολο από πεποιθήσεις και ευαισθησίες που οικοδομείται 
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σταδιακά, αλλά σε περίπτωση που χαθεί, είναι αρκετά δύσκολο να αποκατασταθεί (Levitt, 

2000).          

 Προκειμένου λοιπόν η έκθεση ελέγχου να θεωρηθεί αξιόπιστη, θα πρέπει ο ορκωτός 

ελεγκτής που τη συντάσσει να παραμένει ανεξάρτητος από όλες τις παραμέτρους που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του. Άλλωστε, η ανεξαρτησία θα πρέπει να λειτουργεί 

προς το συμφέρον των μετόχων χωρίς προσωπικό όφελος και όχι προς το συμφέρον της 

διοίκησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές επηρεάζονται από την 

ελεγχόμενη εταιρεία ή τη διοίκησή της, η άποψή τους στις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά 

ελέγχου θα αποπνέουν χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να δημιουργήσει 

αμφιβολίες περί της πραγματικότητας και της αντικειμενικότητας της παρουσιαζόμενης 

εικόνας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Καραμάνης, 2008).   

 Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι με τον όρο «ανεξαρτησία του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή» νοείται η ικανότητά του να δρα με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του και τη διενέργεια του ελέγχου της επιχείρησης που έχει 

αναλάβει. Οι Gray et al. (2000) έχουν εντοπίσει δύο διαστάσεις αναφορικά με την έννοια της 

ανεξαρτησίας, την ανεξαρτησία στην πράξη-ανεξαρτησία στη σκέψη (independence of mind) 

και την ανεξαρτησία στην εμφάνιση-παρουσίαση (independence in appearance).   

 Πιο συγκεκριμένα, η ανεξαρτησία στη σκέψη είναι η νοητική και ψυχική κατάσταση 

που επιτρέπει στον επαγγελματία ελεγκτή να διαμορφώνει την άποψή του δίχως να 

επηρεάζεται από παράγοντες που παρακωλύουν την επαγγελματική του κρίση ή τη 

δυνατότητά του να ενεργεί με ακεραιότητα, τιμιότητα και επαγγελματικό σκεπτικισμό. Με 

τον όρο «επαγγελματικός σκεπτικισμός» νοείται ένας συλλογικός τρόπος σκέψης, αντίληψης 

και νοοτροπίας που αφορά το σύνολο των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τον οποίο ο 

επαγγελματίας προβαίνει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και αξιολογήσεων έχοντας έναν 

σχετικό βαθμό αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα και την ερμηνεία των ελεγκτικών 

τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει. Με λίγα λόγια, ο ορκωτός ελεγκτής καλείται να διαθέτει 

νοητική και ψυχική εγρήγορση, προκειμένου να μπορέσει να αντιληφθεί τυχόν τεκμήρια που 

αντιφάσκουν ή/και δημιουργούν ερωτηματικά για την αξιοπιστία των ισχυρισμών της 

διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρείας (Καραμάνης, 2008).    

 Όσον αφορά την ανεξαρτησία στην εμφάνιση, αυτή σχετίζεται με τη δυνατότητα του 

ορκωτού ελεγκτή να αποφεύγει να εμπλακεί σε γεγονότα και καταστάσεις τέτοιας σημασίας 

που θα οδηγούσαν ένα λογικά σκεπτόμενο τρίτο πρόσωπο, έχοντας γνώση όλων των 

σχετικών πληροφοριών και διοικητικών δικλίδων του φορέα, να συμπεράνει ότι η 
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ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα ή ο επαγγελματικός σκεπτικισμός του ελεγκτικού φορέα ή 

ενός μέλους της ομάδας υπηρεσιών διασφάλισης έχει πληγεί ή τεθεί υπό αμφισβήτηση (ό.π.).

 Βέβαια, προκειμένου ο ελεγκτής να φέρει επιτυχώς σε πέρας την αποστολή του, είναι 

απαραίτητο οι δύο αυτές έννοιες να συνυπάρχουν και να ικανοποιούνται ταυτόχρονα. 

Άλλωστε, όσο αυξάνεται η πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των οικονομικών σχέσεων και 

επικρατούν τάσεις γιγάντωσης των επιχειρήσεων τόσο πιο έντονα προβάλλεται η ανάγκη για 

καλύτερη οργάνωση και συγκρότηση του εξωτερικού ελέγχου και τόσο πιο σημαντική γίνεται 

η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή με σαφή και οριοθετημένο θεσμικό πλαίσιο δράσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ορκωτός ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει ήθος και ακέραιο 

χαρακτήρα (Τσακλάγκανος, 2005).  

 

4.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανεξαρτησία του Ορκωτού 

Ελεγκτή 

Η διατήρηση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των ορκωτών ελεγκτών απέναντι στις κάθε 

είδους επιρροές της ελεγχόμενης εταιρείας ή/και της διοίκησής της είναι ένα δύσκολο 

εγχείρημα, ειδικά στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι ελεγκτές συνήθως 

λειτουργούν σε στενή σχέση με τις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών, με τις οποίες 

συνεργάζονται και αποκτούν ιδιαίτερη εξοικείωση με αυτές όσο αυξάνονται τα χρόνια 

παραμονής τους.            

 Ως εκ τούτου, από την πλευρά οικονομικών και πολιτικών αναλυτών έχουν κατά 

καιρούς διατυπωθεί διάφορα ερωτηματικά σχετικά με τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και 

της αξιοπιστίας του ορκωτού ελεγκτή (Καραμάνης, 2008. Ταχυνάκης, 1999). Σύμφωνα με 

τον Ojo (2002), οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία 

του ορκωτού ελεγκτή σχετίζονται με την απειλή της διοίκησης, την απειλή συνηγόρου, την 

απειλή οικειότητας, καθώς και την απειλή εκφοβισμού. Ωστόσο, κατά τον Marianne (2006), 

οι κυριότερες απειλές που μπορούν να πλήξουν την αμεροληψία του ορκωτού ελεγκτή είναι 

οι ακόλουθες: 

1) Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών (Non audit services) 

Ως μη ελεγκτικές εκλαμβάνονται οποιεσδήποτε υπηρεσίες -εκτός από τις ελεγκτικές- που 

προσφέρονται σε πελάτες των ορκωτών ελεγκτών. Στις μη ελεγκτικές υπηρεσίες, η ελεγκτική 

εταιρεία παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε έναν ελεγχόμενο πελάτη, εκτός από έλεγχο 
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των οικονομικών καταστάσεων ή/και διάφορες άλλες υπηρεσίες που μπορούν να εκτελεστούν 

αποτελεσματικότερα από τους ελεγκτές του φορέα, τη νομοθεσία ή άλλη κρατική ρύθμιση. Η 

παροχή αυτών των υπηρεσιών ελλοχεύει τον κίνδυνο επιρροής της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 

εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην εταιρεία. Συγχρόνως, εάν τα έσοδα 

από την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών ενός ελεγκτή προς την ελεγχόμενη επιχείρηση 

είναι σημαντικά, τότε μπορεί να δημιουργηθεί οικονομική εξάρτηση της αμοιβής του ελεγκτή 

από την εταιρεία-πελάτη, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους κατά της ανεξαρτησίας του. 

2) Προσωπικό συμφέρον (Self-interest threat) 

Το προσωπικό συμφέρον του ορκωτού ελεγκτή προκύπτει, όταν αυτός έχει οικονομικά ή 

άλλα ενδιαφέροντα που μπορεί να του δημιουργήσουν την επιθυμία να αναλάβει δράση ή/και 

να προβεί σε ενέργειες που θα ήταν αντίθετες από τις βλέψεις και τους στόχους της 

ελεγκτικής εταιρείας.  

3) Απειλή αυτοελέγχου (Self-review threat) 

Ο κίνδυνος απειλής του αυτοελέγχου είναι ορατός, όταν στα αποτελέσματα των μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών που εκτελούνται από τους ελεγκτές στα πλαίσια του ελέγχου της 

εταιρείας περιλαμβάνονται και στοιχεία που αποκαλύπτουν την οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας. Σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται η ελεγκτική εταιρία να μην είναι σε θέση να 

δώσει μία αντικειμενική άποψη των οικονομικών καταστάσεων που ελέγχει. Η δυσκολία 

αναθεώρησης προηγούμενων εκθέσεων και κρίσεων δύναται να βλάψει την ανεξαρτησία του 

ορκωτού ελεγκτή, διότι αυτός δυσκολεύεται να διαψεύσει ή/και να αναθεωρήσει 

προηγούμενες αποφάσεις και εκθέσεις ελέγχου. 

4) Διάρκεια θητείας ορκωτού ελεγκτή (Αudit tenure) 

Οι ορκωτοί ελεγκτές ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από την προσωπικότητα και τις 

ιδιότητες των ανώτερων στελεχών ή των διοικήσεων των εταιρειών με τις οποίες 

συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη υπεράσπισής τους ακόμη και όταν 

οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Επιπλέον, η παγίωση ενός κλίματος απόλυτης εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου 

δύναται να οδηγήσει σε μη αυστηρό και σωστό έλεγχο, στη συλλογή ανεπαρκών στοιχείων ή 

ακόμη και στη στρέβλωσή τους. Οι εν λόγω απειλές είναι πιθανότερο να εμφανιστούν, όταν ο 

ίδιος ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ίδια ελεγχόμενη εταιρεία για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει προταθεί η υποχρεωτική εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών.  

 Παράλληλα, υφίστανται και πιο συγκεκριμένες καταστάσεις, κατά τις οποίες ένας 

ορκωτός ελεγκτής ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες διατήρησης μίας αντικειμενικής και 

αμερόληπτης στάσης κατά τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου και τη σύνταξη της τελικής 

έκθεσης (Τσακλάγκανος, 2005). Ειδικότερα, μπορεί ο ορκωτός ελεγκτής να συνδέεται με την 

ελεγχόμενη επιχείρηση ως ιδρυτικό μέλος ή να έχει κάποια οικονομική σχέση με αυτή ως 

μέτοχος, χρεώστης ή πιστωτής. Συγχρόνως, ενδέχεται να έχει οποιοδήποτε κοινό 

επιχειρηματικό συμφέρον με αυτή την επιχείρηση, με οποιονδήποτε αξιωματούχο, διευθυντή 

ή ανώτερο υπάλληλο αυτής ή ακόμη και να είναι διαχειριστής ενός περιουσιακού στοιχείου-

ακινήτου που να έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον για την επιχείρηση. Ακόμη, σε περίπτωση 

που ο ορκωτός ελεγκτής τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης από την ελεγχόμενη εταιρεία-

πελάτη είτε υπό μορφή αγαθών και υπηρεσιών είτε υπό μορφή συμπεριφοράς, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος επηρεασμού της αμεροληψίας του (ό.π.).       

 Κατά την De Angelo (1981), η έννοια της ανεξαρτησίας του ελεγκτή έχει συνδεθεί με 

μία πρακτική ανταγωνισμού μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών που είναι γνωστή ως 

«τιμολόγηση κάτω του κόστους» (“Low Balling”). Δηλαδή, ο καθορισμός της αμοιβής του 

ελεγκτή είναι χαμηλότερος του συνολικού τρέχοντος κόστους κατά την αρχική ανάθεση του 

ελέγχου. Η τιμολόγηση κάτω του κόστους γίνεται με την προσδοκία ότι στο μέλλον θα γίνει 

συμψηφισμός ζημιών και εσόδων, δηλαδή ο ελεγκτής θα αυξήσει τα μελλοντικά του έσοδα 

είτε μέσω της αύξησης της αμοιβής του είτε από την παροχή κερδοφόρων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Έτσι, ο ελεγκτής αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του 

σε μελλοντικές περιόδους.         

 Ωστόσο, μέσω της προαναφερθείσας πρακτικής, ενδέχεται να αλλοιωθεί η ανεξαρτησία 

των ελεγκτών και να παραποιηθούν οι λογιστικές εκθέσεις ελέγχου. Έχοντας προσφέρει ο 

ελεγκτής υπηρεσίες κάτω του ελεγκτικού κόστους, είναι εύκολο να ενδώσει σε πιθανή πίεση 

της ελεγχόμενης εταιρείας για αλλοίωση της επαγγελματικής του γνώμης με το φόβο ότι σε 

ενδεχόμενη μη επανεκλογή του, δεν θα μπορέσει να ανακτήσει αυτά τα κόστη δεχόμενος 

ζημιές από τον πελάτη (Καραμάνης, 2008).        

 Μία ακόμη τακτική που εγκυμονεί κινδύνους για τη διαφύλαξη της αμεροληψίας του 

ορκωτού ελεγκτή σχετίζεται με το πρόβλημα της «διερεύνησης γνώμης» (“opinion 

shopping”). Εν όψει της εκλογής ελεγκτή, μία ελεγχόμενη εταιρεία ρωτά ορκωτούς ελεγκτές 
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εάν, κατά τη γνώμη τους, ένας συγκεκριμένος λογιστικός χειρισμός παραβιάζει τους κανόνες 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός του ελεγκτή 

που είναι πρόθυμος να εκδώσει σύμφωνη γνώμη, σε περίπτωση που αναλάβει τον έλεγχο της 

εταιρείας. Η εν λόγω πρακτική ενδέχεται μάλιστα να ασκεί ψυχολογική πίεση στον ελεγκτή 

(ό.π.).             

 Από την πλευρά του, ο Ojo (2002) επισημαίνει ότι συχνά ο ελεγκτής και οι ελεγκτικές 

εταιρείες συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πρακτικές προς επίτευξη εμπορικών συμφερόντων. 

Για το λόγο αυτό, θεωρεί πως πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα που να είναι σε θέση να 

διασφαλίζουν τη μη επιρροή της ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

4.4 Αξιολόγηση Κινδύνων Κατά της Ανεξαρτησίας του Ορκωτού 

Ελεγκτή 

Καταρχάς, η αξιολόγηση των συνθηκών εκείνων που δύνανται να απειλήσουν την 

ανεξαρτησία του επαγγελματία ορκωτού ελεγκτή θα ήταν προτιμότερο να γίνεται πριν την 

αναδοχή της υπηρεσίας διασφάλισης ή κατά τη διάρκειά της. Κατά τον Καραμάνη (2008), 

διακρίνεται σε τρία επίπεδα.         

 Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται τα μέλη-φυσικά πρόσωπα των ομάδων 

παροχής υπηρεσιών διασφάλισης, ενώ στο δεύτερο οι φορείς και οι ελεγκτικές εταιρείες, 

όπου τα πρόσωπα αυτά ανήκουν. Σημειώνεται ότι ως φορέας νοείται και ο ορκωτός ελεγκτής 

που ασκεί ατομικά το συγκεκριμένο επάγγελμα του ελεγκτή, όταν αυτό επιτρέπεται. Στο 

τρίτο επίπεδο συγκαταλέγονται τυχόν μέλη δικτύου φορέων παροχής επαγγελματικών 

υπηρεσιών. Ένα τέτοιο δίκτυο περιλαμβάνει κάθε φορέα που είναι θυγατρική ενός άλλου 

φορέα ή τελεί υπό κοινό έλεγχο ή υπό κοινή διοίκηση με αυτόν. Περιλαμβάνει επίσης κάθε 

φορέα που ένα λογικά σκεπτόμενο τρίτο πρόσωπο, με πλήρη γνώση όλων των σχετικών 

πληροφοριών, θα θεωρούσε ότι είναι μέλος του δικτύου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο.          

 Όλοι οι προαναφερθέντες φορείς θεωρούνται υπεύθυνοι για τη διερεύνηση 

ενδεχόμενων προβλημάτων ανεξαρτησίας σε σχέση με τον πελάτη υπηρεσιών διασφάλισης. 

Εντούτοις, τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία και αμεροληψία του ορκωτού 

ελεγκτή, καθώς επίσης και ο τρόπος αντιμετώπισής τους εξαρτώνται και από το είδος της 

υπηρεσίας διασφάλισης κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας-πελάτη. Απαγορεύεται μάλιστα η δημιουργία στενών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη 
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της ελεγκτικής ομάδας με μέλη ή στελέχη του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης 

εταιρείας που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα σε σημαντικό βαθμό τα τεκμήρια 

και τις πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είναι επίσης απαραίτητο να 

διερευνούνται οι σχέσεις με υπαλλήλους του πελάτη, οι οποίοι δύνανται να επηρεάσουν τα 

οικονομικά μεγέθη, τις επιδόσεις ή τις χρηματορροές της επιχείρησης (ό.π.).   

 

4.5 Ποιότητα Λογιστικού Ελέγχου 

Το θέμα της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή συνδέεται με το ζήτημα της ποιότητας και 

αξιοπιστίας του ελέγχου, το οποίο έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές μέχρι σήμερα 

(Baotham & Ussahawanitchakit, 2009). Άλλωστε, η ύπαρξη ποιότητας και αξιοπιστίας στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς (Ιατρίδης, 2008).    

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την DeAngelo (1981), η ποιότητα ελέγχου είναι 

συνάρτηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, του οποίου οι αναφορές στις εκθέσεις ελέγχου 

πρέπει να είναι απαλλαγμένες από πιέσεις, εκβιασμούς, προσωπικά ή άλλου είδους 

συμφέροντα. Κατά την ίδια ερευνήτρια, ως ποιότητα ελέγχου ορίζεται η κοινή πιθανότητα ότι 

ένας ελεγκτής θα ανακαλύψει ένα ουσιώδες σφάλμα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και θα αποκαλύψει το πρόβλημα αυτό στη σχετική έκθεση ελέγχου. Μάλιστα, η πιθανότητα 

ένας ελεγκτής να ανακαλύψει πρόβλημα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας-πελάτη εξαρτάται από την εκπαίδευση, την τεχνική του κατάρτιση, καθώς επίσης 

και από την επιμέλεια που επιδεικνύει κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Συγχρόνως, η 

πιθανότητα ο ελεγκτής να αποκαλύψει το πρόβλημα που ανακάλυψε εξαρτάται από την 

ανεξαρτησία του σε σχέση με ενδεχόμενες πιέσεις από την εταιρεία-πελάτη να αποσιωπήσει 

το θέμα (ό.π.).           

 Από την πλευρά του, ο Williams (2007) υποστηρίζει ότι με τον όρο «ποιότητα ελέγχου» 

νοείται η παράδοση μίας κατάλληλης επιστημονικής γνώμης και εμπεριστατωμένων απόψεων 

των ορκωτών ελεγκτών, υποστηριζόμενων από τις απαραίτητες αποδείξεις και αντικειμενικές 

κρίσεις. Κατά τους Watkins et al. (2004), η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου θα μπορούσε 

να οριστεί ως προς την ικανότητα του ελεγκτή να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γεγονότων 

που δημοσιεύονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και σε εκείνα που πραγματικά 

συμβαίνουν, αλλά δεν είναι άμεσα διακριτά στην ελεγχόμενη εταιρεία. Σχετίζεται δηλαδή με 

την ικανότητα του ελεγκτή να μειώσει τη μεροληψία από την πλευρά της ελεγχόμενης 
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εταιρείας και να βελτιώσει τη διαφάνεια των δημοσιοποιημένων λογιστικών δεδομένων. 

 Οι Myers et al. (2003) διερεύνησαν τη σχέση της θητείας του ορκωτού ελεγκτή με την 

ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των κερδών. Από τη μελέτη τους 

προέκυψε πως όσο μεγαλύτερη είναι η θητεία τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ελέγχου, η 

οποία είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της ευθύνης και της ικανότητας του ελεγκτή. 

Δηλαδή, η ποιότητα του ελέγχου εξαρτάται τόσο από τη συμμόρφωση των ελεγκτών στα 

λογιστικά πρότυπα όσο και από το χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία και την αμεροληψία τους 

απέναντι σε πιθανά συμφέροντα της ελεγχόμενης εταιρείας.     

 Ως εκ τούτου, χαμηλή ποιότητα ελεγκτικού έργου σημαίνει ότι ο ελεγκτής διστάζει να 

έρθει να σύγκρουση με τους διοικούντες της ελεγχόμενης εταιρείας παραβλέποντας 

ενδεχόμενα λάθη ή/και ατασθαλίες τους. Αντιθέτως, υψηλή ποιότητα ελεγκτικού έργου 

σημαίνει ότι ο ελεγκτής διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης όντας διατεθειμένος να 

εμποδίσει τις ακραίες επιδιώξεις της διοίκησης ως προς τη χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης, την οποία ελέγχει. Αντιστοίχως, οι Stanley and DeZoort (2007) έχουν εξετάσει 

τη μεταβλητή της θητείας του ελεγκτή σε σχέση με τον ποιοτικό έλεγχο και την αναμόρφωση 

των οικονομικών καταστάσεων των πελατών. Τα ευρήματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της θητείας του ελεγκτή και της 

πιθανότητας της αναδιατύπωσης των οικονομικών καταστάσεων.   

 Επιπλέον, από έρευνα του Francis (2004) προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 

σχετικά με μείωση της ποιότητας του ελέγχου τις τελευταίες δεκαετίες παρά τον περιορισμό 

της έκτασης των μη ελεγκτικών υπηρεσιών λόγω αμφιβολιών του κοινού για την 

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του ελεγκτή. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι η αποτυχία 

του ελέγχου ή η χαμηλή ποιότητά του ενδέχεται να προκληθεί, όταν οι γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές δεν εφαρμόζονται από τον ελεγκτή ή όταν αυτός αδυνατεί να εκδώσει μία 

έκθεση ελέγχου με επιφύλαξη ή με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.    

 Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της μελέτης των Gul et al. (2007), κατά τους 

οποίους η ανεξαρτησία του ελεγκτή παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ αρνητική 

είναι και η επίδραση στην ποιότητα του ελέγχου που προέρχεται από τις μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες. Επίσης, η σημασία αξίας των κερδών είναι ασθενέστερη για τις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τον εξωτερικό ελεγκτή, με 

αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. Άλλωστε, το έργο του 

ορκωτού ελεγκτή απαιτεί απερίσπαστη και αποκλειστική ενασχόληση με αυτό, κάτι που δεν 

μπορεί να επιτευχθεί, όταν υπάρχουν πολλαπλές ιδιότητες ή ενασχολήσεις. Δηλαδή, η 
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ταυτόχρονη παροχή ελεγκτικών και διοικητικών υπηρεσιών επηρεάζει την ανεξαρτησία του 

ελεγκτή με άμεση επίπτωση στη ποιότητα ελέγχου (Ταχυνάκης κ. συν., 2008).   

 Οι Ettredge et al. (2011) σε μελέτη τους υποστηρίζουν ότι η μείωση της ποιότητας του 

ελέγχου είναι επακόλουθο της μείωσης της αμοιβής του ελεγκτή κατά τη διάρκεια της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι Romanus et al. (2008) από την πλευρά τους 

υπογραμμίζουν πως η εξειδίκευση ενισχύει το ρόλο των ελεγκτών για τη βελτίωση της 

ποιότητας της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνδέεται με βελτιωμένη 

ανίχνευση σφαλμάτων και καλύτερη ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, 

διαπιστώνουν ότι η κατάρτιση του ελεγκτή μειώνει την πιθανότητα αναδιατύπωσης των 

λογαριασμών εκμετάλλευσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εξειδίκευση προσθέτει αξία 

στον έλεγχο ενός ιδιαίτερα κρίσιμου τομέα για τη συνέχεια της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.          

 Επιπροσθέτως, κατά τους Deis and Giroux (1992), όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος 

μίας εταιρείας τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του ελέγχου που διενεργεί. Συνάμα, το 

μέγεθος μιας ελεγκτικής εταιρείας σχετίζεται και με καλύτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, 

κάτι που συνεπάγεται πιο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο έλεγχο. Οι Tahinakis and Nicolaou 

(2004) μελέτησαν επίσης το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας ως μεταβλητή για τη μέτρηση 

της ποιότητας του ελέγχου. Εξάλλου, όσο μεγαλύτερη είναι μία ελεγκτική εταιρεία τόσο 

ισχυρότερα κίνητρα έχει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα, αφού οι ζημίες για αυτή 

θα είναι πολύ μεγαλύτερες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια απάτη ή απουσία 

ανεξαρτησίας από την πλευρά του ορκωτού ελεγκτή.      

 Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι υφίστανται σαφείς διαφοροποιήσεις ως προς 

τον ορισμό της ποιότητας του ελέγχου, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητά του. Το ζήτημα που προκύπτει για τους ορκωτούς ελεγκτές είναι αν θα 

κατορθώσουν να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους δεξιότητες με την τήρηση των 

ελεγκτικών διαδικασιών για τη διενέργεια ενός αξιόπιστου, αποτελεσματικού και υψηλής 

ποιότητας ελέγχου. Προς την κατεύθυνση αυτή, κομβικό ρόλο διαδραματίζουν τα ελεγκτικά 

πρότυπα και οι κατευθυντήριες συστάσεις που τα συνοδεύουν, όπως μπορεί κανείς να 

συμπεράνει από τη μελέτη του Κεφαλαίου 5 που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

5.1 Εισαγωγικά 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και συχνότερα είναι τα φαινόμενα παραπλάνησης του επενδυτικού 

κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των 

εταιρειών και τον περιορισμό των φαινομένων λογιστικής απάτης, καταβάλλονται 

προσπάθειες θεσμοθέτησης αυστηρότερων νομοθετικών κανόνων και ελεγκτικών 

μηχανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιούνται εξάλλου οι πιθανότητες 

προάσπισης και διαφύλαξης του λογιστικού ελέγχου που μελετήθηκε διεξοδικά στο αμέσως 

προηγούμενο κεφάλαιο.         

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ελεγκτικά πρότυπα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων 

στην Ελλάδα. Τα ελεγκτικά πρότυπα αναφέρονται στις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες, τις 

οποίες οφείλει να ακολουθεί ο εξωτερικός ελεγκτής, προκειμένου να διασφαλίσει την 

ορθολογικότητα και νομιμότητα του έργου του. Απώτερος στόχος είναι οι επενδυτές, οι 

δανειστές και οι ελεγκτικές αρχές να διαμορφώσουν μία καλύτερη άποψη της 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Καθιερώνονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις των 

εξωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας ή από διεθνείς οργανισμούς και πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από εύλογη συνέπεια (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2008). 

 

5.2 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα σε Διεθνές Επίπεδο  

Η οικονομική και επιχειρηματική αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται όλο και πιο έντονη στις μέρες μας λόγω της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και των αγορών. Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές έχουν καταστήσει πλέον επιβεβλημένη την καθιέρωση και υιοθέτηση διεθνών 

προτύπων που να διασφαλίζουν οικονομική πληροφόρηση υψηλής ποιότητας ανεξαρτήτως 

της χώρας προέλευσής της (Lennox & Pittman, 2008).      

 Τα σκάνδαλα που έχουν λάβει χώρα στις Η.Π.Α. κατά την τελευταία εικοσαετία, το 
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άνοιγμα των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και η κρίση που ξέσπασε σε 

ορισμένες χώρες της Άπω Ανατολής το 1998 έχουν καταστήσει αναγκαία τόσο την 

προάσπιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή όσο και την καθιέρωση αξιόπιστων λογιστικών και 

ελεγκτικών  προτύπων. Ως εκ τούτου, το Νοέμβριο του 2000 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α. καθιέρωσε νέους κανόνες διασφάλισης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των 

ελεγκτών, καθορίζοντας εννέα μη ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες όταν ασκούνται από τον 

ελεγκτή, αλλοιώνουν την ανεξαρτησία του (Callaway et al., 2002).   

 Επιπλέον, στις 30 Ιουλίου 2002 ψηφίστηκε από τις Η.Π.Α. το σύμφωνο Sarbanes-

Oxley, προκειμένου να αποκατασταθεί το κλίμα ανασφάλειας που επικρατούσε έπειτα από τα 

μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που ξέσπασαν στη χώρα. Πρόκειται για ένα νόμο που αποσκοπεί 

στην καταπολέμηση των κινδύνων της ελλιπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της 

χειραγώγησης ή λογιστικής εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού με τον έλεγχο των 

επιτροπών λογιστικού ελέγχου, την ανεξαρτησία των ελεγκτών, την ενίσχυση των 

εσωτερικών ελέγχων και την επιβολή ποινών που θα αποτρέπουν αξιόποινες και 

καιροσκοπικές συμπεριφορές. Προβλέπει επίσης τη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου από τον 

ίδιο ελεγκτή μέχρι 5 συνεχόμενα έτη, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των 

δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων και να ενδυναμώσει την εταιρική διακυβέρνηση 

(Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2008).       

 Ακόμη, ο νόμος Sarbanes-Oxley δημιούργησε άλλο ένα όργανο, το Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB), το οποίο ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στις ελεγκτικές 

εταιρείες διαμορφώνοντας, επιθεωρώντας και διευθύνοντας τις διαδικασίες πραγματοποίησης 

του λογιστικού ελέγχου. Περιλαμβάνει μία σειρά από ελεγκτικά πρότυπα για την 

παρακολούθηση, εξέταση και εντοπισμό των λογιστικών παραλείψεων και λαθών και 

ελέγχεται μόνο από την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι συγχρόνως νομοθέτης, 

αστυνομικός, δικαστής και ένορκος, ενώ έχει και τη δυνατότητα να επιβάλλει πειθαρχικές 

ποινές στις ελεγκτικές εταιρείες (Ball, 2009).     

 Κατά τους Rittenberg and Miller (2005), ο νόμος Sarbanes-Oxley έχει τους παρακάτω 

βασικούς στόχους: α) να βελτιώσει την ποιότητα των δημοσιευμένων λογιστικών 

καταστάσεων, β) να ενισχύσει την ανεξαρτησία των ελεγκτικών εταιρειών, γ) να βελτιώσει 

την αντικειμενικότητα των ερευνών, δ) να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση και ε) να 

τονίσει την ανάγκη επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων. Για την επίτευξή τους, η Διεθνής 

Ομοσπονδία Λογιστών IFAC προχώρησε στην ανάπτυξη ενός συντονισμένου παγκόσμιου 

λογιστικού επαγγέλματος με εναρμονισμένα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.  
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 Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ). Η έκδοσή τους πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, την IAPC, η οποία επιλέγει θέματα για λεπτομερή μελέτη 

αναθέτοντας σε άλλες υπο-επιτροπές τη μελέτη και την υποβολή σχεδίου. Στόχο έχουν την 

επίτευξη παγκοσμίως της ομοιόμορφης εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου προς όφελος των 

χρηστών του έργου αυτού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, 

σέβονται τους κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων.  

  Όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία καταρτίζονται από τον 

Διεθνή Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων, αυτά συνθέτουν ένα λογιστικό πλαίσιο αρχών και 

κανόνων που αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πιο ακριβοδίκαιη απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής θέσης και του αποτελέσματος των ελεγχόμενων εταιρειών στις 

οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για την πληροφόρηση των μετόχων, πιστωτών 

και χρηστών. Προβλέπουν τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα μεταξύ των επιμέρους μεγεθών 

των επιχειρήσεων προωθώντας την πληρέστερη ενημέρωση των αγορών και των 

ενδιαφερόμενων φορέων. Διέπονται μάλιστα από τις αρχές της συνέχειας και της αυτοτέλειας 

της χρήσης (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2008).        

 Επιπροσθέτως, παράλληλα με τα λογιστικά πρότυπα, διάφορα ελεγκτικά πρότυπα 

αναθεωρούνται ή αναδιατυπώνονται με στόχο τη διαφύλαξη των πρώτων. Παράδειγμα 

αποτελεί το ελεγκτικό πρότυπο SAS 82, το οποίο απαιτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές να 

εκτιμούν τον πιθανό κίνδυνο απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου συνυπολογίζοντας τόσο 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου όσο και τη στάση της διοίκησης απέναντί τους. Από την 

πλευρά του, το πρότυπο SAS 99 που εκδίδεται το 2002 επισημαίνει την αυξημένη προσοχή 

των ορκωτών ελεγκτών στις καθιερωμένες ελεγκτικές τεχνικές με τη διεξαγωγή πιο 

εκτεταμένων ερευνών σε όλα τα επίπεδα συνεντεύξεων και δειγματοληπτικών ελέγχων. 

Συγχρόνως, καλούνται να επιδείξουν μεγαλύτερη επιμέλεια σε ασυνήθιστες πράξεις ή 

σχέσεις που ενδεχομένως προκύπτουν από τις ελεγκτικές διαδικασίες (ό.π.).  

 Σε γενικές γραμμές, τα ΔΕΠ περιλαμβάνουν βασικές αρχές, διαδικασίες και οδηγίες με 

μορφή επεξηγηματικού υλικού καθορίζοντας τη συνολική ποσοτικοποίηση των 

παρατηρήσεων που καταγράφει στην έκθεσή του ο ορκωτός ελεγκτής. Ζητούν από τους 

ορκωτούς ελεγκτές να εκτιμούν τον πιθανό κίνδυνο απάτης σε έναν έλεγχο λαμβάνοντας 

υπόψη τους το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τη στάση της διοίκησης αυξάνοντας 

την ευθύνη τους κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των προτύπων εργασίας. Αναφέρονται 

ακόμη στους παράγοντες εκείνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του 
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ελεγκτή από τον ελεγχόμενο, όπως είναι για παράδειγμα η ετήσια αμοιβή που εισπράττει ένας 

ελεγκτικός φορέας από την ελεγχόμενη εταιρεία-πελάτη. Συγχρόνως, στα ΔΕΠ 

περιλαμβάνονται πολλά διαφορετικά πρότυπα εκθέσεων ελέγχου (π.χ. τακτικός, ειδικός, 

διαχειριστικός έλεγχος, επισκόπηση, κ.ά.), αλλά και μέθοδοι για την προσαρμογή των 

ελέγχων σε πολύπλοκα μηχανογραφικά συστήματα ως προς τη χρήση σύγχρονων 

στατιστικών μοντέλων (Λουμιώτης, 2008). 

        

• Το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου ISQCs 1 

Το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου ISQCs 1 αναφέρεται στον ποιοτικό έλεγχο των 

εταιρειών που διεκπεραιώνουν ελέγχους και επισκοπήσεις ιστορικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και άλλες αναθέσεις διασφαλιστικών και συναφών υπηρεσιών (Λουμιώτης, 

2008).           

 Ειδικότερα, σκοπός του προτύπου είναι να παράσχει βασικές αρχές, διαδικασίες και 

οδηγίες σχετικά με τις ευθύνες μίας ελεγκτικής εταιρείας, προκειμένου να υιοθετηθεί ένα 

επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Αυτό είναι που διασφαλίζει την τήρηση των επαγγελματικών προτύπων, 

καθώς και των διοικητικών και νομικών απαιτήσεων ως προς την καταλληλότητα των 

εκθέσεων και πιστοποιητικών ελέγχου. Σύμφωνα με τον Λουμιώτη (2008), τα στοιχεία του 

συστήματος, στο οποίο στηρίζεται ο ποιοτικός έλεγχος, αποτυπώνονται αναλυτικά αμέσως 

παρακάτω: 

• Ευθύνες καθοδήγησης για ποιότητα μέσα στην ελεγκτική 

Η διοίκηση της ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να απαιτεί την εκτέλεση κάθε έργου σύμφωνα 

με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις ειδικότερες διοικητικές και νομικές απαιτήσεις. 

Καλείται να απαιτεί τη χορήγηση σωστά και με ακρίβεια διατυπωμένων εκθέσεων ελέγχου 

για την κάθε περίσταση, αλλά και να ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό για τη σημασία της 

ποιότητας του ελεγκτικού έργου και των διαδικασιών, μέσω των οποίων αυτό επιτυγχάνεται. 

Θα πρέπει ακόμη να διαθέτει επαρκείς πόρους και μέσα για την υποστήριξη των αρχών και 

διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, καθώς επίσης και να ανταμείβει την ελεγκτική εργασία 

υψηλής ποιότητας επιβάλλοντας κυρώσεις, όταν εντοπίζει ανεπάρκειες κατά τη διενέργεια 

του ελέγχου.  
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• Δεοντολογικές απαιτήσεις 

Οι δεοντολογικές απαιτήσεις αφορούν την καθιέρωση αρχών και διαδικασιών που 

συμμορφώνονται με τις πρακτικές της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας, της 

επαγγελματικής επάρκειας, της επιμέλειας, της εχεμύθειας, καθώς και της επαγγελματικής 

συμπεριφοράς. 

• Ανεξαρτησία 

Απαιτείται η καθιέρωση αρχών και διαδικασιών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

ανεξαρτησίας, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 

IFAC και των άλλων θεσμικών οργάνων.  

• Αποδοχή και διατήρηση ελεγκτικού έργου και συναφών υπηρεσιών 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοχή και διατήρηση του ελεγκτικού έργου, προηγουμένως 

είναι ανάγκη να έχει αξιολογηθεί η ακεραιότητα της διοίκησης του πιθανού πελάτη, να 

υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και ο απαιτούμενος χρόνος για να εκτελεστεί το ελεγκτικό 

έργο, καθώς και συμμόρφωση προς τις προαναφερθείσες δεοντολογικές απαιτήσεις. Σε 

περίπτωση μάλιστα διατήρησης του πελάτη, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς ο τρόπος 

επίλυσης ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

• Ανθρώπινο δυναμικό 

Το προσωπικό της ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς δεξιότητες και 

ικανότητες όντας προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, 

προκειμένου να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις του. Πρόκειται για τις αρχές 

της επάνδρωσης, αξιολόγησης, κατοχής γνώσεων και εμπειριών, της επαγγελματικής 

εξέλιξης, προαγωγής, αμοιβής και αξιολόγησης των αναγκών του προσωπικού. 

 

• Ανάθεση ευθυνών σε ελεγκτικές μονάδες 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να αναθέτει την ευθύνη για το ελεγκτικό έργο σε κάποιον 

εξουσιοδοτημένο εταίρο. Συνάμα, καλείται να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες, οι οποίες να 
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προβλέπουν τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει να έχει ο εξουσιοδοτημένος εταίρος 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τις ευθύνες του εταίρου και την 

υπόμνησή τους στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας-πελάτη. 

• Διεκπεραίωση ελεγκτικού έργου 

Η ελεγκτική εταιρεία πρέπει να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο 

διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα. Η διαδικασία που ακολουθείται για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου είναι η ενημέρωση του προσωπικού, η 

συμμόρφωση με τα πρότυπα, η εκπαίδευση, η επίβλεψη και καθοδήγηση του ελεγκτικού 

έργου. Κατόπιν, πρέπει να γίνεται επιθεώρηση της ελεγκτικής εργασίας, των αποφάσεων που 

λήφθηκαν, καθώς και του τύπου της έκθεσης ελέγχου που θα χορηγηθεί. Τέλος, πρέπει να 

προβλέπεται τεκμηρίωση της ελεγκτικής εργασίας, καθώς και της επιλογής του χρόνου και 

της έκτασης της επισκόπησης του ελεγκτικού έργου. 

• Συνεννόηση και διαφορές γνώμης 

Κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι υφίστανται τα διαθέσιμα αρμόδια όργανα, 

προκειμένου να γίνεται η κατάλληλη συνεννόηση στα δύσκολα ή επίμαχα θέματα που 

ενδέχεται να προκύψουν. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρξουν διαφορές γνώμης 

μεταξύ των μελών της ελεγκτικής ομάδας και εκείνων που δίνουν συμβουλές ή μεταξύ του 

προϊσταμένου της ελεγκτικής ομάδας και του επιθεωρητή ποιοτικού ελέγχου του ελεγκτικού 

έργου, θα πρέπει η επίλυση των διαφορών να γίνεται σε συνεννόηση με έναν άλλο ειδικό 

επαγγελματία ή με ένα επαγγελματικό ή διοικητικό σώμα. Τα τελικά συμπεράσματα πρέπει 

να τεκμηριώνονται και να εφαρμόζονται, ενώ η έκθεση ελέγχου δεν πρέπει να χορηγείται 

μέχρι να επιτευχθεί η επίλυση της διαφοράς. 

• Ποιοτικός έλεγχος του ελεγκτικού έργου 

Το ελεγκτικό έργο πρέπει να βασίζεται σε αρχές και διαδικασίες, οι οποίες να προβλέπουν τη 

διενέργεια ποιοτικού ελέγχου για όλες τις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων 

οικονομικών μονάδων και να θέτουν κριτήρια αξιολόγησης των λοιπών ελέγχων. Απαραίτητη 

είναι η συζήτηση με τον επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας και η επισκόπηση των 

οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης-πελάτη. Στον ποιοτικό έλεγχο 

συγκαταλέγεται επίσης η εξέταση της καταλληλότητας της έκθεσης ελέγχου για τις 

περιστάσεις, αλλά και η επισκόπηση των φύλλων ελέγχων που αφορούν σημαντικά θέματα 
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και αποφάσεις της ομάδας (π.χ. αν τα φύλλα εργασίας που επιλέχθηκαν για τον ποιοτικό 

έλεγχο αντανακλούν την εκτελεσθείσα εργασία και στηρίζουν τα τελικά συμπεράσματα). 

Όσον αφορά την έκταση του ποιοτικού ελέγχου, αυτή εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του 

έργου και την καταλληλότητα της έκθεσης ελέγχου. 

 Τέλος, το σύστημα ποιοτικού ελέγχου οφείλει να είναι καταγεγραμμένο και να 

γνωστοποιείται στο προσωπικό της ελεγκτικής εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να έχει 

ενημερωθεί για τους επιδιωκόμενους στόχους, το μήνυμα της προσωπικής ευθύνης για την 

ποιότητα κάθε έργου, καθώς και να ενθαρρύνει για υποβολή προτάσεων και απόψεων σε 

ζητήματα ποιοτικού ελέγχου. 

 

5.3 Τα Ελεγκτικά Πρότυπα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Ακολουθώντας το παράδειγμα των Η.Π.Α. ως προς τον εκσυγχρονισμό του τομέα του 

ελέγχου και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων, το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έδωσε στη δημοσιότητα ένα κείμενο με τίτλο «Στρατηγική Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Μελλοντική Πορεία» (“EU Financial Reporting 

Strategy: The Way Forward”), στο οποίο προτείνει ότι μέχρι το 2005, το αργότερο, όλες οι 

εισηγμένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συντάσσουν τις λογιστικές 

καταστάσεις τους με ένα ενιαίο σύνολο λογιστικών προτύπων. Εκφράζει παράλληλα την 

προτίμησή της στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Γαγάνης & Ζοπουνίδης, 2008).  

 Τον Σεπτέμβριο του 2002, δημοσιεύτηκε ο κανονισμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ). Σύμφωνα με αυτόν, από 1/1/2005, επιχειρήσεις που διέπονται από τους 

νόμους ενός κράτους-μέλους θα πρέπει να προετοιμάζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις 

βάσει των ΔΛΠ που υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.      

 Αργότερα, το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη βελτίωση και εναρμόνιση της 

ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

του εγγράφου IP/03/715 (βλ. http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-03-715_el.htm). 

Πρώτιστος στόχος ήταν η εξασφάλιση των επενδυτών και των άλλων ενδιαφερομένων 

σχετικά με την ακρίβεια των ελεγμένων λογιστικών καταστάσεων και την προστασία της Ε.Ε. 

από συμφέροντα, σκάνδαλα ή/και λογιστικές απάτες. Το έγγραφο αυτό πρότεινε επίσης τη 

ριζική αναμόρφωση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να υπάρξει μία 

http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-03-715_el.htm
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πλήρης σειρά κοινοτικών κανόνων για τον τρόπο διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων και 

την ελεγκτική υποδομή που απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.  

 Το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε περιελάμβανε μία σειρά από βραχυπρόθεσμες και 

μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες. Στις πρώτες συγκαταλέγονται η ενίσχυση της δημόσιας 

εποπτείας του κλάδου των ορκωτών ελεγκτών, η επιβολή της χρήσης Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων (ΔΕΠ) σε όλους τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους, καθώς και η σύσταση 

της Κανονιστικής Επιτροπής Ελεγκτικών Θεμάτων, αποστολή της οποίας είναι η 

συμπλήρωση της ήδη αναθεωρημένης νομοθεσίας και η ταχεία έγκριση λεπτομερών 

δεσμευτικών μέτρων. Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες, σε αυτές 

περιλαμβάνονται η βελτίωση των πειθαρχικών κυρώσεων, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας του 

ορκωτού ελεγκτή και του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των 

ορκωτών ελεγκτών. Περιλαμβάνονται ακόμη πιο ενισχυμένη διαφάνεια ως προς τις 

ελεγκτικές εταιρείες και τα δίκτυά τους, ενίσχυση των ελεγκτικών επιτροπών και του 

εσωτερικού ελέγχου, αλλά και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών 

(ό.π.).            

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Όγδοη Ελεγκτική Οδηγία 2006/43/ΕΕ/2006 (βλ. 8th 

Company Law Directive on Statutory Audit, Directive 2006/43/EC) ρυθμίζει μία σειρά από 

θέματα σχετικά με την οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Πρώτιστο ζήτημα αποτελεί 

αυτό της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, καθώς τα κράτη-μέλη οφείλουν να 

εξασφαλίζουν ότι ο ελεγκτής και ο φορέας ελέγχου πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας 

από τον πελάτη και δεν αναμιγνύονται στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, στο άρθρο 22 η προαναφερθείσα Οδηγία ορίζει τα εξής: 

• Δεν πρέπει να γίνεται αναδοχή του ελέγχου, όταν εκ μέρους του ελεγκτή, του φορέα 

ελέγχου ή του δικτύου φορέων υπάρχει άμεσα ή έμμεσα κατοχή χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, σχέση εργασίας, παροχή μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη σχέση που ένα λογικά και αντικειμενικά σκεπτόμενο τρίτο 

πρόσωπο, έχοντας γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών, θα συμπέρανε ότι υφίστανται 

περιορισμοί στην ανεξαρτησία του ελεγκτή. 

• Σε περίπτωση εντοπισμού διαφόρων απειλών, όπως για παράδειγμα σύγκρουση 

συμφερόντων, φιλικές σχέσεις, σύμπτωση κρινόμενου και κριτή ή συνηγορία, ο ελεγκτής 

ή/και ο ελεγκτικός φορέας πρέπει να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση των απειλών αυτών. Εάν όμως οι απειλές συνεχίζουν να περιορίζουν την 
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ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του φορέα παρά τα μέτρα, ο ελεγκτής ή ο φορέας δεν πρέπει 

να διενεργούν τον έλεγχο. 

Τέλος, κατά τους De Fuentes et al. (2010), παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχει 

σημαντικό περιθώριο ελιγμών για τις εθνικές διαφορές στην εποπτεία των εξωτερικών 

ελεγκτών, η Όγδοη Οδηγία σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους αναφέρει ότι τα 

συστήματα παρακολούθησης στις χώρες της Ε.Ε. πρέπει να στηρίζεται στους εξής δύο 

βασικούς πυλώνες, αφενός στις αποτελεσματικές κυρώσεις στους ελεγκτές και αφετέρου στη 

δημοσιοποίηση αυτών των κυρώσεων. 

 

5.4 Τα Eλεγκτικά Πρότυπα σε Εθνικό Επίπεδο-Ιστορική 

αναδρομή 

Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την 8η Οδηγία. Στη 

χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Επαγγελματικής Δεοντολογίας των 

Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (βλ. ΦΕΚ 364-7/5/1997), κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. 

οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο διαφυλάσσοντας την αντικειμενικότητα και 

ανεξαρτησία από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου. Εξάλλου, ο ελεγκτής οφείλει να 

εκπληρώσει την επαγγελματική του υποχρέωση προς τους χρήστες των εκθέσεων ελέγχου και 

τους εντολοδόχους του έργου του, ακόμη και όταν η γνώμη του είναι αντίθετη στις επιθυμίες 

αυτών που του ανέθεσαν το ελεγκτικό έργο.        

 Ο ελεγκτής έχει σημαντική ευθύνη στο να μην αποδεχθεί την εργασία ή να την 

διακόψει, σε περίπτωση που διαμορφωθούν συνθήκες που να κλονίζουν είτε την ανεξαρτησία 

του είτε την αντικειμενικότητά του, καθώς και την προς αυτόν εμπιστοσύνη των τρίτων. Για 

τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητάς του, βάσει του παραπάνω 

κανονισμού, κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει να τηρεί τους εξής κανόνες: 

1) Να μην παρέχει σε ελεγχόμενο άλλου είδους υπηρεσίες εκτός από εκείνες που επιτρέπει ο 

νόμος και για τις οποίες αρμοδίως έχει οριστεί. Η παροχή υποδείξεων που προκύπτουν ως 

απόρροια των παρεχόμενων από τον ορκωτό ελεγκτή υπηρεσιών και σχετίζονται άμεσα με 

το ανατεθέν σε εκείνον έργο δεν είναι ασυμβίβαστη. Απεναντίας, η παροχή πρόσθετων 

υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητά του. 
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2) Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα αρμοδιότητας της ελεγχόμενης εταιρείας 

αποφεύγοντας να εκφράζει την κρίση του στις επιχειρηματικές επιλογές ή αποφάσεις του 

ελεγχόμενου. 

3) Να τηρεί αμερόληπτη στάση σε αντικρουόμενες απόψεις των ελεγχόμενων ή άλλων 

ενδιαφερόμενων εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισμούς τις αντικειμενικές 

διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται στην εργασία του και μόνο. 

4) Να μην έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από την πορεία των 

εργασιών του ελεγχομένου ή από το πόρισμα του ελέγχου του. 

5) Να μην αποδέχεται παρεμβάσεις του ελεγχομένου ή τρίτων σχετικά με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

6) Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, όταν στην ελεγχόμενη εταιρεία υπηρετούν με 

οποιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα και να λαμβάνει τα σωστά 

μέτρα, ώστε ο έλεγχος να παραμένει ανεξάρτητος ή, αν δεν μπορεί να τον αποποιείται, να 

τον διακόπτει. 

7) Να μην δέχεται από τον ελεγχόμενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα που υπερβαίνουν το μέτρο 

της απλής φιλοφρόνησης και φιλοξενίας στον επαγγελματικό του χώρο. 

8) Να μην δέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια από τον ελεγχόμενο πέρα από τη νόμιμη 

για οποιονδήποτε λόγο, έστω και για πρόσθετες συγκεκριμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, 

εάν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για την ανάθεση, εκτέλεση και τιμολόγηση 

της κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας του. 

9) 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 σε αυτόν εργασίας. 

Απαγορεύεται ακόμη σε ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτικό φορέα η με οποιονδήποτε τρόπο 

διαπραγμάτευση ή/και εκ των υστέρων μείωση της νόμιμης αμοιβής ελέγχου. Παρέκκλιση 

από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο, όταν συντρέχει ειδικά αιτιολογημένος λόγος 

και έχει ληφθεί σχετική έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Επίσης, απαγορεύεται σε ορκωτό ελεγκτή η ανάληψη του υποχρεωτικού ελέγχου μίας 

επιχείρησης, στην οποία έχει επιτελέσει μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από τον 
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διορισμό του ως τακτικού ελεγκτή, μέλος της διοίκησης, διευθυντικό στέλεχος, σύμβουλος ή 

εσωτερικός ελεγκτής με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με 

κύριο αντικείμενο την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην ελεγχόμενη επιχείρηση. Άρση 

της απαγόρευσης αυτής μπορεί να γίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Εποπτικού 

Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.   

 Μέχρι και το 2004, τα ελεγκτικά πρότυπα που χρησιμοποιούνταν για τους ελέγχους 

των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα ήταν αυτά του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

Αφορούσαν πρωτίστως τους τακτικούς ελέγχους των ανώνυμων εταιρειών και των  μεγάλων 

οργανισμών, με εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγματογνωμοσύνες 

(βλ. ΦΕΚ τ. Β’ 1119/18-12-1979 και 126/1993). Τα πρότυπα αυτά περιελάμβαναν τις 

ακόλουθες κατηγορίες: α) τα βασικά πρότυπα που αναφέρονται γενικά στους σκοπούς των 

ελέγχων, στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή, β) τα πρότυπα καλής εκτέλεσης που 

αναφέρονται στην τεχνική του εξωτερικού ελέγχου, γ) τα πρότυπα εκθέσεων που αφορούν το 

περιεχόμενο και τη σύνταξη της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου και δ) τα πρότυπα 

επαγγελματικής δεοντολογίας που σχετίζονται με τη γενικότερη συμπεριφορά, αξιοπιστία και 

αντικειμενικότητα του ελεγκτή.        

 Με το ΦΕΚ 1589 καθιερώνονται τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (εν συντομία 

ΕΕΠ), προκειμένου να βοηθήσουν τους Έλληνες ελεγκτές κατά την άσκηση του έργου τους, 

αλλά και να συμβάλλουν στην αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου με δίκαιο και αντικειμενικό 

τρόπο. Τα ΕΕΠ είναι διαμορφωμένα στα πλαίσια των διεθνών ελεγκτικών προτύπων της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών IFAC, βάσει του Ν. 2190/1920 (άρθρο 137).  

 Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΕΠ εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Οικονομικών στις 5/10/2004 και εν τέλει δημοσιεύτηκαν στις 22/10/2004 με το ΦΕΚ 1589 τ. 

Β’ 22-10-2004. Συνιστούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων που κατευθύνει 

τους ελέγχους που διενεργούνται από τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. Είναι εξ ολοκλήρου εδραιωμένα 

στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ). Ωστόσο, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) προσπαθεί σταδιακά να αναπτύξει περαιτέρω τα ΕΕΠ ακολουθώντας τις 

σχετικές εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.      

 Τα ΕΕΠ ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: 

α) Εισαγωγικά Θέματα (ΕΕΠ 1100, 1110, 1120) 

β) Γενικές Αρχές και Ευθύνες (ΕΕΠ 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260) 
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γ) Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου (ΕΕΠ 3300, 3310, 3315, 3320, 

3330, 4400, 4401, 4401) 

δ) Ελεγκτική Μαρτυρία (ΕΕΠ 5500, 5501, 5505, 5510, 5520, 5530, 5540, 5545, 5550, 5560, 

5570, 5580) 

ε) Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Τρίτων (ΕΕΠ 6600, 6610, 6620) 

στ) Ελεγκτικά Συμπεράσματα και Πιστοποιητικά (ΕΕΠ 7700, 7710, 7720) 

ζ) Εξειδικευμένοι Στόχοι (ΕΕΠ 8800) 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο 2240, που αναφέρεται στην 

ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει, στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 

το ενδεχόμενο εκούσιων και ακούσιων λαθών, ο ελεγκτής οφείλει με ερωτήσεις προς τους 

διοικούντες του ελεγχόμενου οργανισμού να εξασφαλίσει την εκτίμηση της διοίκησης 

αναφορικά με τον κίνδυνο της ύπαρξης λαθών στις οικονομικές καταστάσεις. Οφείλει επίσης 

να επιζητήσει την επαρκή κατανόηση των δικλίδων ασφαλείας του λογιστικού συστήματος 

και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που έχουν σχεδιασθεί από τη διοίκηση, ώστε να 

εξουδετερωθεί ο κίνδυνος αυτός. Συγχρόνως, καλείται να εξακριβώσει το βαθμό στον οποίο 

η διοίκηση έχει γνώση απατηλών ενεργειών που επηρεάζουν τον ελεγχόμενο οργανισμό ή 

υποψίες για απάτες, καθώς και το εάν αυτή έχει εντοπίσει ουσιαστικά λάθη. 

 Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008 (βλ. ΦΕΚ 174/Α΄/25.8.2008), οι 

νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία τους έναντι πάντων. Προϋπόθεση για την ύπαρξη της ανεξαρτησίας τους είναι 

να μη συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 

ελεγχόμενης επιχείρησης. Μάλιστα, ο ελεγκτής υποχρεούται να αρνηθεί τον έλεγχο, σε 

περίπτωση που μεταξύ ελεγκτή και επιχείρησης υφίσταται οικονομική, επαγγελματική ή 

οποιαδήποτε άλλη σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει ένα συνετό τρίτο να συμπεράνει ότι 

απειλείται η ανεξαρτησία του. Ακόμη, ο ελεγκτής μπορεί να απευθύνεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. 

εγγράφως με φύλλα εργασίας καταγράφοντας περιστατικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και μέτρα που ενδέχεται να λάβει για τον περιορισμό 

του κινδύνου αυτού.         

 Σύμφωνα με το άρθρο 38 του παραπάνω Νόμου, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 

γραφείο κάθε χρόνο επιβεβαιώνει εγγράφως στην Επιτροπή Ελέγχου την ανεξαρτησία του 
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απέναντι στην ελεγχόμενη επιχείρηση, γνωστοποιεί τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών 

που προσέφερε -πέραν των ελεγκτικών- και διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου για 

κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας. Ο ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

για 5 συνεχή χρόνια και μπορεί να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά την παρέλευση 2 

συνεχόμενων ετών. Όσον αφορά τον κύριο εταίρο του ελεγκτικού γραφείου, αυτός μπορεί να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι 4 συνεχή χρόνια, ενώ μπορεί να επαναλάβει τα καθήκοντά 

του μετά την παρέλευση 3 συνεχόμενων ετών. Τέλος, ο ελεγκτής δεν μπορεί να αναλάβει 

καμία θέση στη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης πριν περάσουν 2 χρόνια από την 

ημερομηνία που έπαυσε να λειτουργεί με αυτή του την ιδιότητα. 

 

5.5 Εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στην Ελλάδα 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εισήλθαν στην Ελλάδα με το Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 

38/Α/10.2.2004, άρθρο 137) σχετικά με τους «Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου».  

 Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι οι 

εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα 

υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ οι 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις του δεύτερου τριμήνου της χρήσεως, όταν επιβάλλεται η σύνταξή τους, 

υποβάλλονται σε επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και το πιστοποιητικό 

επισκόπησης δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 135, μαζί με τις 

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.      

 Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του άρθρου 137 του Ν. 3229/2004 αναφέρεται πως οι 

αναγκαίες αναφορές στο πιστοποιητικό ελέγχου ή επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.), έπειτα από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., στα 

πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών IFAC.        

 Τέλος, εφόσον τη βάση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων την 

αποτέλεσαν τα αντίστοιχα Διεθνή, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χώρας μας μπορούν να 
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απευθυνθούν σε αυτά κατά την εκτέλεση του έργου τους και τη διενέργεια του ελέγχου της 

εταιρείας που έχουν αναλάβει. 

 Όπως ήδη φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, η διαφύλαξη της ποιότητας του 

ελεγκτικού έργου μέσω των ελεγκτικών προτύπων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την 

προάσπιση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των ορκωτών ελεγκτών. Η 

αναγκαιότητα διαφύλαξης της τελευταίας έχει απασχολήσει έντονα την ερευνητική 

βιβλιογραφία, η οποία παρουσιάζεται αρκετά διχασμένη, αφού ορισμένοι μελετητές 

υποστηρίζουν τη μακροχρόνια θητεία των ορκωτών ελεγκτών, ενώ άλλοι την υποχρεωτική 

εναλλαγή τους. Μία διεξοδικότερη ανάλυση ως προς το ζήτημα αυτό επιχειρείται στο αμέσως 

επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

6.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται άρθρα, έρευνες και μελέτες που εστιάζουν στην 

επίδραση που ασκεί η διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών ή/και της ελεγκτικής 

εταιρείας στην ποιότητα του λογιστικού εξωτερικού ελέγχου και την ανεξαρτησία των 

ορκωτών ελεγκτών. Αποτυπώνεται συνάμα το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την υποχρεωτική εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών. Απώτερος στόχος είναι να 

διαφανεί η διάσταση απόψεων μεταξύ αυτών που τάσσονται υπέρ της συχνής εναλλαγής των 

ορκωτών ελεγκτών και εκείνων που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της μακροχρόνιας 

θητείας τους. 

6.2 Μακροχρόνια Θητεία του Ορκωτού Ελεγκτή: Θετικά και 

Αρνητικά 

• Εισαγωγικά 

Στη βιβλιογραφία παρατηρείται μία διάσταση απόψεων σχετικά με τη διάρκεια της θητείας 

του ορκωτού ελεγκτή και τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει στην ποιότητα του 

εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και στην ανεξαρτησία των ίδιων των ελεγκτών.   

 Μία μερίδα ερευνητών (βλ. Casterella et al., 2002. Davis et al., 2000) θεωρεί ότι όσο 

αυξάνεται η διάρκεια της θητείας τόσο μειώνεται η ανεξαρτησία και η ποιότητα του ελέγχου, 

καθώς οι ελεγκτές ενδίδουν στις πιέσεις της διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι 

μελετητές υποστηρίζουν ότι οι ελεγκτές επηρεάζονται ευκολότερα από έναν καινούριο 

πελάτη παρά από κάποιον με τον οποίο διατηρούν μία σχέση με μεγάλη χρονική διάρκεια. 

Επισημαίνουν δηλαδή ότι η ποιότητα του ελέγχου σχετίζεται θετικά με τη μακροχρόνια 

θητεία των ελεγκτών (Bowlin et al., 2012. Carcello & Nagy, 2004. Chi et al., 2009. Geiger & 

Raghunandan, 2002. Ghosh & Moon, 2004. Myers et al., 2003. Nagy, 2005). 
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• Έρευνες Υπέρ της Μακροχρόνιας Θητείας 

Η θητεία των ελεγκτών σχετίζεται με υψηλότερη ποιότητα όταν είναι μεγαλύτερης διάρκειας 

(Geiger & Raghunandan, 2002). Παρομοίως, από έρευνα των Myers et al. (2003) προκύπτει 

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θητεία των ορκωτών ελεγκτών τόσο βελτιώνονται η ποιότητα του 

ελέγχου και τα δημοσιευμένα κέρδη. Οι Bowlin et al. (2012) από την πλευρά τους θεωρούν 

πλεονέκτημα για έναν ελεγκτή να μπορεί να παραμείνει σε μία επιχείρηση για μεγάλο 

διάστημα, προκειμένου να αξιολογήσει την εντιμότητα της διοίκησης και να παράγει 

ποιοτικό ελεγκτικό έργο.          

 Οι Geiger and Raghunandan (2002) έχουν μελετήσει τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της 

θητείας του ορκωτού ελεγκτή και των αποτυχιών του λογιστικού ελέγχου ως προς τη σύνταξη 

της τελικής έκθεσης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις ελεγκτών-

πελατών δεν σχετίζονται με αποτυχίες του λογιστικού εξωτερικού ελέγχου και επομένως δεν 

είναι απαραίτητος ένας χρονικός περιορισμός στη θητεία των ελεγκτών. Ακόμη, σε έρευνά 

τους οι Carcello and Nagy (2004) εστιάζουν στη σχέση μεταξύ της διάρκειας θητείας των 

ορκωτών ελεγκτών και της σκόπιμης παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των 

εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται και συμπεραίνουν ότι η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων εντοπίζεται συχνότερα κατά τα πρώτα έτη της συνεργασίας μεταξύ ελεγκτικής 

και ελεγχόμενης εταιρείας, γεγονός που καταδεικνύει πως οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν είναι 

προβληματικές.         

 Αντιστοίχως, οι Myers et al. (2003) έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας 

των δημοσιευμένων κερδών και της διάρκειας της θητείας των ορκωτών ελεγκτών. Άλλωστε, 

όταν η ποιότητα του ελέγχου είναι υψηλή, οι ορκωτοί ελεγκτές περιορίζουν τις προσπάθειες 

της διοίκησης για χειραγώγηση των κερδών. Αντιθέτως, όταν η εν λόγω ποιότητα είναι 

χαμηλή, οι ορκωτοί ελεγκτές βοηθούν τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας να 

τροποποιήσει τα αποτελέσματά της. Οι ίδιοι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

μακροχρόνια θητεία των ορκωτών ελεγκτών δεν συνεπάγεται μείωση της ποιότητας του 

ελέγχου ή των κερδών της εταιρείας.        

 Με τη σειρά τους οι Ghosh and Moon (2004) έχουν διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο 

η διάρκεια της θητείας των ελεγκτών επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των πραγματοποιηθέντων 

κερδών και την αξιολόγηση της μετοχής ως προς την ικανότητα δανεισμού, αλλά και των 

προβλέψεων των αναμενόμενων κερδών από τους οικονομικούς αναλυτές. Οι τελευταίοι 

είναι εξάλλου οι κυριότεροι χρήστες των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις αντιλήψεις της αγοράς κεφαλαίου σχετικά με το θέμα 

της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και της ποιότητας του ελέγχου. Οι ίδιοι ερευνητές 

υπογραμμίζουν πως μεγαλύτερη διάρκεια θητείας των ελεγκτών δύναται να οδηγήσει σε 

υψηλότερη ποιότητα ελέγχου. Συγχρόνως, οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη παρουσιάζονται πιο αξιόπιστα για τις εταιρείες 

εκείνες που ελέγχονται από τον ίδιο ορκωτό ελεγκτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Επιπλέον, η μελέτη των Manry, Mock and Turner (2006) εξετάζει την πιθανή ύπαρξη 

σχέσης μεταξύ της διάρκειας της θητείας των ελεγκτών και της ποιότητας του ελέγχου 

χρησιμοποιώντας σαν δείκτη μέτρησης του τελευταίου το επίπεδο των προαιρετικών 

δεδουλευμένων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η διάρκεια της 

θητείας σχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο των προαιρετικών δεδουλευμένων, γεγονός που 

καταδεικνύει πως όσο αυξάνεται η διάρκεια της θητείας των ελεγκτών τόσο αυξάνεται και η 

ποιότητα του λογιστικού ελέγχου.         

 Παρομοίως, ο Ebrahim (2001) εστιάζει στη σχέση μεταξύ της ποιότητας του λογιστικού 

ελέγχου και της χειραγώγησης των κερδών από την πλευρά της ίδιας της διοίκησης της 

ελεγχόμενης εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διάρκεια της θητείας του εξωτερικού 

ελεγκτή όσο και τη σημασία του πελάτη. Συμπεραίνει μάλιστα ότι υφίσταται αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της θητείας των ελεγκτών και του μεγέθους των 

προαιρετικών δεδουλευμένων. Δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση της 

διάρκειας θητείας του ορκωτού ελεγκτή, αυτός αποκτά μεγαλύτερη εξοικείωση με το 

εργασιακό περιβάλλον του πελάτη και γίνεται πιο έμπειρος στην ανίχνευση και αποτροπή 

προσπαθειών παραπλανητικής χρήσης των προαιρετικών δεδουλευμένων.    

 Επιπροσθέτως, οι Gul et al. (2007) εστιάζουν στον αντίκτυπο που έχει η παροχή μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στο επίπεδο των προαιρετικών δεδουλευμένων, τα οποία αποτελούν 

μία ένδειξη παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι οι περισσότερες μη ελεγκτικές υπηρεσίες είναι πιθανό να έχουν αρνητικές 

συνέπειες στην ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών για εταιρείες με σύντομη διάρκεια 

θητείας ορκωτών ελεγκτών. Εξάλλου, ενδέχεται οι ελεγκτές με σύντομη διάρκεια θητείας να 

μην είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τα λογιστικά συστήματα της ελεγχόμενης εταιρείας, 

γεγονός που διευκολύνει τις διοικήσεις να προβούν σε χειραγώγηση των κερδών τους. 

Απεναντίας, ελεγκτές που συνεργάζονται για περισσότερα χρόνια με την εταιρεία είναι 

λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από τις αμοιβές των μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Άλλωστε, 

σε μία πιο μακροχρόνια σχέση, ο ελεγκτής συνήθως είναι σε θέση να γνωρίζει καλά τις 
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εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα του πελάτη του, με αποτέλεσμα να μπορεί να 

εντοπίσει ευκολότερα μία πιθανή απόπειρα χειραγώγησης των κερδών.   

 Τέλος, οι Jackson et al. (2008) τονίζουν ότι ένα υψηλό επίπεδο προαιρετικών 

δεδουλευμένων, τα οποία δεν αφορούν κανονικές λειτουργούσες δραστηριότητες της 

εταιρείας, ενδεχομένως να συνδέεται με προσπάθειες της διοίκησης να ασκήσει δύναμη πάνω 

στον ελεγκτή, έτσι ώστε αυτός να εκδώσει μία ευνοϊκή έκθεση ελέγχου. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους προκύπτει πως μία μακροχρόνια θητεία των ελεγκτών 

αυξάνει τις πιθανότητες χορήγησης ενός ανεπιφύλακτου πιστοποιητικού ελέγχου της 

εταιρείας.  

 

• Έρευνες Κατά της Μακροχρόνιας Θητείας  

Στη βιβλιογραφία έχει μελετηθεί αρκετά ο βαθμός, στον οποίο οι ορκωτοί ελεγκτές που 

διαθέτουν μία μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη τους είναι λιγότερο ή περισσότερο 

πρόθυμοι να εκδώσουν μία αρνητική έκθεση ελέγχου σε σχέση με τους ελεγκτές που έχουν 

μία συντομότερη θητεία (Vanstraelen, 2000).       

 Η προαναφερθείσα άποψη διατυπώνεται κατά κύριο λόγο από νομοθέτες ή/και 

ρυθμιστικούς φορείς κρατών που υποστηρίζουν ότι οι μακροχρόνιες θητείες των ορκωτών 

ελεγκτών εξασθενίζουν την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, καθώς 

αυξάνεται η διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών, αυτοί γίνονται λιγότερο 

καχύποπτοι ως προς την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης 

εταιρείας. Ο ορκωτός ελεγκτής αρχίζει να αντιμετωπίζει την ελεγχόμενη εταιρεία ως ένα 

μέσο απόκτησης μίας σταθερής αμοιβής, γεγονός που τον εμποδίζει να συμπεριφερθεί με 

απόλυτη αντικειμενικότητα. Συνεπώς, οι παραποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 

γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν υφίσταται μία μακρόχρονη σχέση μεταξύ ελεγκτή και 

ελεγχόμενου (Carcello & Nagy, 2004).         

 Ακόμη, ενδέχεται η συμπεριφορά του ορκωτού ελεγκτή στην αρχή της θητείας του να 

είναι διαφορετική από εκείνη που έχει προς το τέλος της θητείας του. Μία εύλογη υπόθεση 

θα μπορούσε να βασίζεται στο γεγονός ότι οι ελεγκτές είναι περισσότερο πρόθυμοι να 

κάνουν συμβιβασμούς με τη διοίκηση της εταιρείας προς το τέλος της θητείας τους 

αναμένοντας μία ενδεχόμενη ανανέωση συνεργασίας με αυτή. Ως εκ τούτου, οι μακροχρόνιες 

σχέσεις μεταξύ ελεγκτών και πελατών αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα οι ελεγκτές να 
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εκδώσουν μία θετική έκθεση γνώμης για τις εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζονται. Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι συνέπειες μίας τέτοιας τακτικής συνηγορούν υπέρ της άποψης μίας σύντομης 

θητείας του ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του ελέγχου που 

λαμβάνουν οι εξωτερικοί χρήστες (Casterella et al., 2002).     

 Οι Davis et al. (2000) έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της διάρκειας θητείας των 

ελεγκτών και της έκτασης της διαχείρισης των εταιρικών κερδών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως η μακροχρόνια θητεία των ελεγκτών τείνει να μειώσει την ανεξαρτησία τους 

επιτρέποντας στις διοικήσεις των εταιρειών να κάνουν εκτεταμένους λογιστικούς χειρισμούς 

σχετικά με τα κέρδη της εταιρείας, με συνέπεια να βλάπτεται η αντικειμενικότητα των 

ελεγκτών. Σε παρόμοια γραμμή κινούνται και οι Ye et al. (2006), οι οποίοι επισημαίνουν ότι 

η διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών, το επίπεδο των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που 

παρέχουν και η ανεξαρτησία είναι τρία στοιχεία άμεσα συνδεμένα μεταξύ τους. Μάλιστα, 

όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών τόσο πιο επιρρεπείς 

είναι σε ηθελημένα σφάλματα και παραλείψεις, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 

ανεξαρτησία τους.  

 

6.3 Συχνή Εναλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή: Πλεονεκτήματα και 

Μειονεκτήματα 

• Εισαγωγικά 

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται έρευνες σχετικά με τη συχνή ή μη εναλλαγή του 

ορκωτού ελεγκτή. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ζήτημα που παρουσιάζει διχογνωμία. Οι 

ερευνητές που είναι υπέρ της υποχρεωτικής εναλλαγής υποστηρίζουν ότι οι μακροχρόνιες 

πελατειακές σχέσεις δημιουργούν διαπλεκόμενες σχέσεις ανάμεσα στους ελεγκτές και τις 

διοικήσεις των εταιρειών. Θεωρούν πως αυτό που απασχολεί περισσότερο τους ελεγκτές 

είναι η διατήρηση του πελατολογίου τους, κάτι που έχει ως συνέπεια να γίνονται πιο 

επιρρεπείς και ευάλωτοι στις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιρειών (Beattie & Fearnley, 

1996; Beattie & Fearnley, 1998. Casterella & Johnston, 2013. Davis et al., 2000. Dopuch et 

al., 2001. Fairchild, 2007 .Firth et al., 2010. Ye et al., 2006).    

 Από την άλλη πλευρά, η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών ενδέχεται να μην είναι ο 

πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών. Εκείνοι 

λοιπόν που είναι αντίθετοι με την υποχρεωτική εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών 
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ισχυρίζονται ότι η ίδια η αγορά παρέχει ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα για την 

ελεγκτική ανεξαρτησία καθιστώντας περιττή την υποχρεωτική εναλλαγή (βλ. Bowlin et al., 

2012 .Carcello & Nagy, 2004. Chi et al., 2009 .Ghosh & Moon, 2004).   

 Οι ευρωπαϊκές χώρες συχνά περιορίζουν τις συνεχείς εναλλαγές των ελεγκτών 

επιτρέποντας μόνο ανανεώσιμες μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ ορκωτών ελεγκτών και 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Εν αντιθέσει, χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία και οι Η.Π.Α., 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αλλάζουν τους εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές τους ακόμη 

και κάθε χρόνο. Αυτή η συχνή εναλλαγή σαφώς και επηρεάζει την ποιότητα του εξωτερικού 

λογιστικού ελέγχου, την ανεξαρτησία του ελεγκτή, καθώς επίσης και τη συνολική 

συμπεριφορά του (Vanstraelen, 2000). Ωστόσο, κατά τους Casterella and Jonhston (2013), οι 

οποίοι έχουν μελετήσει διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από 

την υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών, δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί ένα ασφαλές και 

καθολικό συμπέρασμα για την εναλλαγή των ελεγκτών λόγω της διαφοροποίησης των 

δεδομένων από εταιρεία σε εταιρεία.  

 

• Έρευνες Υπέρ της Συχνής Εναλλαγής 

Καταρχάς, η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών δημιουργεί καλύτερης ποιότητας 

ελέγχους, καθώς περιορίζει την οικειότητα του ελεγκτή με την εταιρεία ενισχύοντας την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων (Ewelt-Knauer et al., 2012). Δηλαδή, η συχνή 

εναλλαγή των ελεγκτών δεν επηρεάζει άμεσα την αντικειμενικότητά τους, κάτι που σημαίνει 

ότι μειώνονται αρκετά οι πιθανότητες εμπλοκής τους σε απάτες ή παραποιήσεις των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Fairchild, 2007.Firth et al., 2010).  

 Οι Beattie and Fearnley (1998) έχουν διερευνήσει τους παράγοντες που προκαλούν 

αλλαγή του ελεγκτή εστιάζοντας σε επιδράσεις που προέρχονται τόσο από οικονομικές όσο 

και από συμπεριφορικές παραμέτρους. Ωστόσο, φαίνεται ότι η αμοιβή είναι ο πιο σημαντικός 

και πιο συνηθισμένος λόγος αλλαγής του ελεγκτή. Συνάμα, η συχνή εναλλαγή δύναται να 

επιφέρει αποδυνάμωση της οικονομικής εξάρτησης του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Οι 

Dopuch et al. (2001), από την πλευρά τους, υπογραμμίζουν ότι οι εταιρείες που δεν 

παρουσιάζουν συχνή εναλλαγή στους ελεγκτές τους βρίσκονται σε ένα στάδιο αδράνειας 

ή/και εφησυχασμού σε σχέση με εκείνες που εναλλάσσουν τους ελεγκτές τους.   

 Επιπλέον, η οικονομική εξάρτηση του ορκωτού ελεγκτή, η οικειότητα και οι 
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διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην 

ελεγχόμενη εταιρεία εξασθενίζουν τόσο την ανεξαρτησία του όσο και την ποιότητα ελέγχου. 

Προκειμένου όμως να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του ελεγκτή και να μην αντιμετωπίζει 

δίλημμα σχετικά με την έκθεση ελέγχου, οι Eugene and Imhoff (2003) προτείνουν την 

υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών ανά τριετία. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το 

ελεγκτικό έργο και βελτιώνεται η ποιότητα του ελέγχου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 

ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

• Έρευνες Κατά της Συχνής Εναλλαγής 

Ένα αρκετά μεγάλο μέρος ερευνητών διατείνονται ότι η συχνή εναλλαγή των ελεγκτών είναι 

περιττή, αφού τα κίνητρα που βασίζονται στην αγορά, όπως η απειλή δυσφήμισης και τα 

δικαστικά έξοδα, είναι εκείνα που συνδέονται περισσότερο με την ανεξαρτησία ενός ελεγκτή 

(Barbadillo, Aguilar & Carrera, 2009). Εξάλλου, ένα καθεστώς υποχρεωτικής εναλλαγής 

ορκωτών ελεγκτών δεν βελτιώνει απαραίτητα την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου, ενώ 

επιφέρει επιπλέον κόστη στην ελεγχόμενη εταιρεία (Carcello & Nagy, 2004. Ghosh & Moon, 

2004. Myers et al., 2003).          

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Manry, Mock and Turner (2006), ένα καθεστώς 

υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών θα έχει ελάχιστα ή μηδαμινά οφέλη 

αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας του λογιστικού ελέγχου. Εξετάζοντας μάλιστα τα 

κόστη που επιφέρει στις εταιρείες η συνεχής αλλαγή ελεγκτή, διαπιστώνεται ότι αυτά είναι 

πολύ περισσότερα από τα ενδεχόμενα οφέλη (Jackson et al., 2008). Ακόμη, επειδή η χρήση 

των προαιρετικών δεδουλευμένων είναι αρκετά πολύπλοκη, οι Chi et al. (2009) προτείνουν  

να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι αξιολόγησης της επίδρασης της υποχρεωτικής εναλλαγής 

στην ποιότητα του λογιστικού ελέγχου, όπως η έκδοση ανεπιφύλακτων πορισμάτων ελέγχου, 

το κόστος του δανεισμού, αλλά και η αναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.  

 Επιπλέον, η έρευνα των Barbadillo, Aguilar and Carrera (2009) μελετά τον βαθμό στον 

οποίο η εναλλαγή του ελεγκτή μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ως προς τη 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών (οικονομική εξάρτηση) και την εξασφάλιση της καλής 

φήμης της εταιρείας στην οποία ανήκει (προστασία φήμης). Αναλυτικότερα, ο ελεγκτής 

αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει έναν πελάτη σε περίπτωση που εκδώσει ένα αρνητικό 
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πόρισμα, ενώ παράλληλα διατρέχει τον κίνδυνο να δυσφημιστεί σε περίπτωση που δεν 

κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ελεγκτικής εταιρείας,. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η υποχρεωτική εναλλαγή μειώνει τα κίνητρα των ελεγκτών να προστατεύσουν τη 

φήμη τους, κάτι που καταδεικνύει πως οι μηχανισμοί που δρουν με σκοπό να προστατεύσουν 

την ανεξαρτησία των ελεγκτών είναι λιγότερο αποτελεσματικοί υπό ένα καθεστώς 

υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών.       

 Αντιστοίχως, κατά τους Eugene and Imhoff (2003), που εξέτασαν την εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών σε σχέση με το κόστος και την ανεξαρτησία τους, η υποχρεωτική 

εναλλαγή των ελεγκτών οδηγεί σε αύξηση του κόστους για την επιχείρηση, σε λιγότερα 

κίνητρα για ανεξάρτητη συμπεριφορά, καθώς και στη μείωση του ανταγωνισμού που μπορεί 

να οδηγήσει στον καταμερισμό των ελεγκτικών εταιρειών ή να δημιουργήσει συμπαιγνίες. 

Συγχρόνως, οι ελεγκτές είναι πιθανό να μην επενδύσουν σημαντικά στην εταιρεία που 

ελέγχουν, αφού σε τακτά χρονικά διαστήματα αναγκάζονται να αποχωρούν αφήνοντας πίσω 

τους την εργασία που έχουν ήδη κάνει. Ένα επιπλέον μειονέκτημα της εναλλαγής των 

ελεγκτών είναι ότι η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί τις προηγούμενες εκθέσεις 

ελέγχου που επηρεάζουν τη γνώμη του      

 Ειδικότερα, η συχνή εναλλαγή των ελεγκτών προσδιορίζει τη συμπεριφορά τόσο του 

ίδιου του ελεγκτή όσο και της ελεγχόμενης εταιρείας. Έτσι, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 

τους ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκληθεί μακροχρόνια διαμάχη, γεγονός ιδιαίτερα επιζήμιο 

και για τις δύο πλευρές. Στο σημείο αυτό, είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι οι οικονομικές 

σχέσεις μεταξύ των ελεγκτών και των εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται, είναι αρκετά 

δαπανηρές. Παρόλα αυτά, η εξάρτηση που υφίσταται μεταξύ της μη υποβολής εκθέσεων από 

μέρους των ελεγκτών, της φήμης της επιχείρησης και της δομής της αγοράς βρίσκεται σε 

συνεχή βελτίωση, δίχως όμως να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

που να συνηγορούν υπέρ της συχνής εναλλαγής των ελεγκτών (ό.π.).   

 Τέλος, η συνεχής εναλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ελέγχου, 

αφού οι ελεγκτές απαιτούν χρόνο για νέους ελέγχους με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για 

κάθε εταιρεία (Chi et al., 2009. Nagy, 2005). Παρόλα αυτά, η έλλειψη της γνώσης του πελάτη 

και η προσαρμογή σε νέο περιβάλλον αποτελούν ένα πολύ δαπανηρό εγχείρημα που θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πριν την εφαρμογή και καθιέρωση της συχνής εναλλαγής 

των ορκωτών ελεγκτών (Ewelt-Knauer et al., 2012). 
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6.4 Θεσμικό Πλαίσιο σε Παγκόσμιο Επίπεδο για την Υποχρεωτική 

Εναλλαγή Ορκωτών Ελεγκτών  

• Γενικά 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του λογιστικού επαγγέλματος στο δυτικό κόσμο 

είναι η αυτορρύθμισή του, η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω αρκετών λογιστικών 

ελεγκτικών σκανδάλων, έχει αρχίσει να περιορίζεται. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να 

ενισχύονται εποπτικές αρχές. Η σημαντικότερη από αυτές καθιερώθηκε στις Η.Π.Α. με το 

νόμο Sarbanes-Oxley, ο οποίος έχει επηρεάσει σημαντικά τις αποφάσεις περί συχνής 

εναλλαγής του ορκωτού ελεγκτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.     

 Πιο συγκεκριμένα, με την έκδοση της Όγδοης Ελεγκτικής Οδηγίας 43/ΕΕ/17-05-2006 

επιβάλλεται η δημιουργία ανάλογων εποπτικών θεσμών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Αναλυτικότερα, τροποποιούνται οι υφιστάμενοι κανόνες για την εκπαίδευση, την 

επαγγελματική αναγνώριση και την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά την άσκηση 

του έργου τους. Συγχρόνως, προτείνεται η δημιουργία οργάνων αποτελεσματικής δημόσιας 

εποπτείας της λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλματος για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων 

(ό.π.). Ανάλογες είναι οι εξελίξεις και σε παγκόσμιο επίπεδο με τη δημιουργία το 2005 του 

Διεθνούς Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος για την παρακολούθηση του τρόπου 

λειτουργίας του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή ως προς τη διαδικασία έκδοσης 

ελεγκτικών προτύπων, κανόνων δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, κανόνων εκπαίδευσης και 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.    

 Προκύπτει λοιπόν ότι το ζήτημα της υποχρεωτικής ή μη εναλλαγής των ορκωτών 

ελεγκτών αποτελεί ζήτημα πρώτιστου ενδιαφέροντος τόσο στους ερευνητικούς κύκλους όσο 

και στους ρυθμιστικούς φορείς των περισσοτέρων κρατών, καθώς θεωρείται ότι σχετίζεται με 

την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και κατ’ επέκταση με τη βελτίωση της ποιότητας του 

εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται το θεσμικό 

πλαίσιο που ισχύει σε διάφορες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, με στοιχεία που 

προέρχονται κυρίως από το άρθρο των Cameran, Di Vincenzo and Merlotti (2005). 
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• Η.Π.Α. 

Το ζήτημα της υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών έχει απασχολήσει έντονα 

την πολιτική ηγεσία των Η.Π.Α. ήδη από τη δεκαετία του ’70, όταν απαιτήθηκε από τις 

ελεγκτικές εταιρείες να αλλάζουν τους ορκωτούς ελεγκτές με τη συμπλήρωση 7 χρόνων στην 

εταιρεία. Αφορμή αναθεώρησης αυτής της πολιτικής αποτέλεσαν τα μεγάλα οικονομικά 

σκάνδαλα που ξέσπασαν το 2001 και συγκλόνισαν το επενδυτικό κοινό, με κυριότερα αυτά 

των Enron και WorldCom.         

 Προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά οικονομικής απάτης, το 2002 

υπογράφτηκε ο νόμος Sarbanes-Oxley που ορίζει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να 

εναλλάσσονται μετά την πάροδο των 5 ετών (Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2002, H.R. 3763). 

Ακολούθησε η ίδρυση του Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB). 

Πρόκειται για ένα όργανο που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και 

έχει αναλάβει την εποπτεία των ελεγκτών και του ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του συγκαταλέγονται επίσης η τήρηση μητρώου ελεγκτικών 

εταιρειών που ενημερώνεται ανά εταιρεία με τα ονόματα του προσωπικού και των πελατών 

της, τις αμοιβές ανά πελάτη για ελεγκτικές υπηρεσίες τόσο λογιστικής όσο και μη ελεγκτικής 

φύσης, την πολιτική της εταιρείας για ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς 

επίσης και τις ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στην ελεγκτική εταιρεία ή σε μέλη του 

προσωπικού της. Παράλληλα, μεριμνά για τη θέσπιση ή καθιέρωση ελεγκτικών κανόνων και 

προτύπων ποιοτικού ελέγχου, δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, στο βαθμό που αφορούν την 

έκθεση ελέγχου του ελεγκτή.        

 Ακόμη, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξουσιοδότησε το Γενικό 

Κυβερνητικό Γραφείο Λογιστικής να μελετήσει το ζήτημα της υποχρεωτικής περιοδικής 

εναλλαγής ελεγκτικής εταιρείας ως πρόσθετο μέτρο ενίσχυσης της ποιότητας του εξωτερικού 

λογιστικού ελέγχου. Παρόλα αυτά, έπειτα από εμπεριστατωμένη μελέτη επί του θέματος, το 

Γραφείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προτεινόμενο μέτρο της υποχρεωτικής εναλλαγής 

των ορκωτών ελεγκτών ίσως να μην είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για να ενισχυθεί η 

ανεξαρτησία τους. Εντούτοις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μία τέτοια απαίτηση να γίνει 

απαραίτητη στο μέλλον, στην περίπτωση που οι διατάξεις του νόμου Sarbanes-Oxley δεν 

οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. 
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• Καναδάς 

Η υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας περιελήφθη στην τραπεζική 

νομοθεσία του Καναδά αμέσως μετά την κατάρρευση της τράπεζας Home Bank το 1923 και 

μέχρι το 1991. Το έτος αυτό η τραπεζική νομοθεσία τροποποιήθηκε, επέτρεψε τον έλεγχο των 

τραπεζών από μία ελεγκτική εταιρεία και κατήργησε την υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή 

ελεγκτικής εταιρείας. Αυτό συνέβη, διότι οι καναδικοί ρυθμιστικοί φορείς θεώρησαν ότι το 

κόστος από τη συνύπαρξη δύο ελεγκτικών εταιρειών δεν αντιστοιχούσε στα ανάλογα οφέλη.

 Ωστόσο, από το 2003 ισχύει η υποχρεωτική εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για όλες 

τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που μπορεί να εξασφαλίσει την 

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ατόμων που διενεργούν τον εξωτερικό έλεγχο. 

Συγχρόνως, η επέκταση της υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών και σε μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση. 

• Βραζιλία 

Η Βραζιλία έχει θεσπίσει την υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας ήδη από 

το 1999. Το 2001 θεσπίστηκε η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών για τις 

τράπεζες και το 2004 για τις υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες. Η μέγιστη διάρκεια θητείας της 

ελεγκτικής εταιρείας καθορίστηκε στα 5 χρόνια και για να επιστρέψει στον έλεγχο της ίδιας 

εταιρείας θα πρέπει να περάσει το χρονικό διάστημα των 3 χρόνων.   

 Ειδικά μετά την κατάρρευση δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, της Banco 

Economico και Banco Nacional, έγινε ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη θέσπισης της 

υποχρεωτικής περιοδικής εναλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα 

του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και να μειωθούν τα φαινόμενα λογιστικής απάτης. 

Βέβαια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ελέγχου, στη συγκεκριμένη χώρα 

δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών και όχι τόσο των 

ορκωτών ελεγκτών. Εντούτοις, ως συστατικό της υποχρεωτικής περιοδικής εναλλαγής 

ελεγκτικής εταιρείας, η Βραζιλία απαγορεύει σε έναν ορκωτό ελεγκτή που έχει αλλάξει 

ελεγκτική εταιρεία να ελέγξει την ίδια εταιρεία δύο συνεχόμενες φορές. 

• Ιαπωνία 

Στην Ιαπωνία, ο νόμος σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές τέθηκε σε ισχύ το 2004. Σύμφωνα 

με αυτόν, απαγορεύεται οι ορκωτοί ελεγκτές και οι συνεργάτες τους να συμμετέχουν στη 
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διαδικασία εξωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας για περίοδο μεγαλύτερη των 7 διαδοχικών 

χρόνων.           

 Εντούτοις, μέχρι στιγμής δεν έχει απαιτηθεί στη συγκεκριμένη χώρα η υποχρεωτική 

περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας ούτε να προχωρήσει σε παραίτηση μετά το πέρας 

ενός ορισμένου διαστήματος. Το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη διευθετηθεί εξαιτίας κάποιων 

ανησυχιών σχετικά με ενδεχόμενη πρόκληση σύγχυσης, δεδομένου ότι οι ελεγκτικές 

διαδικασίες συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Επίσης, η 

υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας εικάζεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου λόγω της ανάγκης να διενεργηθούν πρόσφατα 

και σύντομα οργανωμένοι λογιστικοί έλεγχοι, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος. 

• Σιγκαπούρη 

Τον Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σιγκαπούρης αποφάσισε ότι οι 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη Σιγκαπούρη δεν επιτρέπεται να ελέγχονται από την 

ίδια ελεγκτική εταιρεία για περισσότερο από 5 διαδοχικά οικονομικά έτη. Η απόφαση αυτή 

δεν ισχύει για τις ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αλλά μόνο για τις 

εγχώριες. Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει έτσι 

ώστε η ίδια ελεγκτική εταιρεία να αναλάβει και πάλι τον έλεγχο της ίδιας τράπεζας.  

 Ακόμη, οι επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης 

απαιτείται να αλλάζουν τους ορκωτούς ελεγκτές τους κάθε 5 χρόνια. Πρόκειται για ένα μέτρο 

που θεσμοθετήθηκε, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία απέναντι στις ελεγκτικές 

εταιρείες που εστιάζουν σε υπερβολικό βαθμό στη διατήρηση των μακροπρόθεσμων 

εμπορικών σχέσεων με τις τράπεζες που ελέγχουν, κάτι που δύναται να αυξήσει τον βαθμό 

εξάρτησης των ελεγκτικών εταιρειών από τις τράπεζες. Επίσης, επιδιώκεται η επαγγελματική 

δεοντολογία της ελεγκτικής εταιρείας να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς, μέσα από τις 

μακροπρόθεσμες σχέσεις, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος αποδυνάμωσης της αντικειμενικότητας 

και της ανεξαρτησίας.  

• Νότιος Κορέα 

Στη Νότιο Κορέα, το σύστημα της υποχρεωτικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών ξεκίνησε 

το 2006 και περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών 

της Κορέας ή καταγεγραμμένες στις εμπορικές επιχειρήσεις ασφάλειας και διανομής της 

Κορέας. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των ελεγκτών είναι τα 6 χρόνια, ενώ η ελάχιστη 
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περίοδος δεν έχει προσδιοριστεί.         

 Από τον παραπάνω κανονισμό εξαιρούνται οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι 

θυγατρικές άλλων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας της Νοτίου Κορέας, καθώς επίσης 

και εκείνες, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στους δείκτες NYSE και NASDAG, 

αλλά και στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange). 

• Ινδία 

Όσον αφορά την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών στην Ινδία, οι συζητήσεις 

περιστρέφονται κυρίως γύρω από την υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών, τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην ελεγκτική και την ελεγχόμενη εταιρεία, καθώς και 

τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ελεγκτική εταιρεία.    

 Μάλιστα, από το 2009 και μετά έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική εναλλαγή των 

ελεγκτικών εταιρειών με μέγιστη διάρκεια θητείας τα 5 χρόνια. Ορίζεται επίσης πως θα 

πρέπει να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, προκειμένου να μπορέσουν τα μέλη 

της ελεγκτικής ομάδας να απασχοληθούν στην εταιρεία-πελάτη. Ωστόσο, πρόκειται για ένα 

μέτρο που ισχύει για τις τράπεζες και τις κυβερνητικές επιχειρήσεις και οργανώσεις, αλλά όχι 

για τις ιδιωτικές εταιρείες (Sarkar & Sarkar, 2010). 

• Αυστραλία 

Στην Αυστραλία, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003, η εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών ήταν 

εθελοντική. Από τότε και έπειτα, οι αυστραλιανές λογιστικές ενώσεις εισήγαγαν την 

υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ορκωτών ελεγκτών στον κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας των λογιστών και ορκωτών ελεγκτών, με αποτέλεσμα οι ελεγκτικές εταιρείες 

της Αυστραλίας να εναλλάσσουν πλέον τους ορκωτούς ελεγκτές τους ανά 7 έτη. 

Προκειμένου μάλιστα να επιστρέψει ο ελεγκτής στην ίδια εταιρεία, θα έπρεπε να περάσουν 

τουλάχιστον 2 χρόνια.          

 Ακόμη, τον Ιούλιο του 2004, τα αυστραλιανά νομοθετικά όργανα, εμφανώς 

επηρεασμένα από το νόμο των Sarbanes-Oxley που εφαρμόστηκε στις Η.Π.Α., μείωσαν τη 

μέγιστη διάρκεια θητείας των ορκωτών ελεγκτών από τα 7 στα 5 έτη. Η καθιέρωση του 

συγκεκριμένου μέτρου αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας του εξωτερικού λογιστικού 

ελέγχου (Ryken et al., 2007). 
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• Ηνωμένο Βασίλειο 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη από το 2003, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι συστάσεις της 

Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το λογιστικό έλεγχο και τα λογιστικά ζητήματα. 

Προκειμένου να ενδυναμωθεί η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, έχει προταθεί η μείωση 

της μέγιστης διάρκειας θητείας τους από τα 7 στα 5 έτη.      

 Όσον αφορά την υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών, δεν 

έχουν ακόμη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ των επιχειρημάτων που προβάλλονται 

ενάντια στην υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας συγκαταλέγονται τα 

πιθανά αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

εξωτερικού ελέγχου στα πρώτα χρόνια μετά από την αλλαγή. Λόγος γίνεται επίσης για τις 

υψηλές δαπάνες ως αποτέλεσμα της απαίτησης να εναλλάσσονται τακτικά οι ορκωτοί 

ελεγκτές. Εντούτοις, η Συντονιστική Επιτροπή έχει προτείνει στις ελεγκτικές επιτροπές να 

αντικαθιστούν την ελεγκτική τους εταιρεία, όταν η διάρκεια της θητείας της υπερβαίνει τα 

15-20 χρόνια. 

• Γερμανία 

Στη Γερμανία, ένας ορκωτός ελεγκτής ή μία ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να ελέγχει μία 

εισηγμένη εταιρεία, σε περίπτωση που έχει ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις ή έχει 

υπογράψει τις ελεγκτικές εκθέσεις τουλάχιστον 6 από τα τελευταία 10 έτη λειτουργίας της 

ελεγχόμενης εταιρείας. Πρόκειται για ένα μέτρο που τέθηκε σε ισχύ το οικονομικό έτος 2001. 

 Επιπροσθέτως, η Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι ο στόχος του 

ανεξάρτητου και αντικειμενικού εξωτερικού ελέγχου μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά 

μέσω της περιοδικής εναλλαγής ορκωτών ελεγκτών. Συνεπώς, δεν απαιτείται ένα καθεστώς 

υποχρεωτικής εναλλαγής. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των 

επενδυτών και η ακεραιότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων, έχει προταθεί η εναλλαγή όλων 

των ορκωτών ελεγκτών που εμπλέκονται στη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου μετά το 

πέρας του διαστήματος των 5 χρόνων.  

• Αυστρία 

Στην Αυστρία, ο εμπορικός νόμος που ψηφίστηκε το 2004, προβλέπει την υποχρεωτική 

εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών κάθε 6 χρόνια, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 

εξωτερικών λογιστικών ελέγχων, αλλά και η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών μέσω του 
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περιορισμού του χρόνου θητείας στην ίδια επιχείρηση. Για να επανελεγχθεί η ίδια εταιρεία, 

θα πρέπει να παρέλθει μια τριετία.       

 Επίσης, προβλέπεται μία ελάχιστη χρονική καθυστέρηση ενός έτους προτού να 

μπορέσει η ελεγκτική εταιρεία να επιστρέψει στον έλεγχο μίας ελεγχόμενης, στην οποία 

τερματίστηκε η θητεία της. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη χώρα δεν έχει ακόμη 

καθιερωθεί η υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ορκωτών ελεγκτών. Βέβαια, κάθε ορκωτός 

ελεγκτής εισηγμένης επιχείρησης, που είναι υπό τον έλεγχό του για 6 διαδοχικά χρόνια, δεν 

μπορεί να προσληφθεί από τη διάδοχη ελεγκτική εταιρεία, ώστε να συνεχίσει να ελέγχει την 

ίδια ελεγχόμενη εταιρεία. 

• Γαλλία 

Η υποχρεωτική εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών άρχισε να εφαρμόζεται στη Γαλλία από το 

1998. Όμως, το όριο στη μέγιστη διάρκεια της θητείας πριν την υποχρεωτική εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών ψηφίστηκε το 2003. Σύμφωνα με το γαλλικό νόμο για την ενίσχυση της 

οικονομικής ασφάλειας, ο ορκωτός ελεγκτής που υπογράφει περισσότερες από 6 ετήσιες 

διαδοχικές εκθέσεις λογιστικού ελέγχου καθίσταται παράνομος.     

 Προβλέπεται λοιπόν η 6/ετία ως μέγιστη χρονική παραμονή του ίδιου ελεγκτή στην 

ελεγχόμενη εταιρεία. Μετά τη λήξη αυτού του διαστήματος, ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής μπορεί 

να ανανεώσει τη συνεργασία του και για τα επόμενα 6 χρόνια, δίχως να υφίσταται κάποιος 

περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των ανανεώσεων που μπορούν να ακολουθήσουν. 

Επιπλέον, η υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών δεν προχώρησε σαν 

μέτρο στη Γαλλία, αλλά αποφασίστηκε ο έλεγχος σε μία επιχείρηση να διενεργείται από δύο 

ελεγκτικές εταιρείες ταυτόχρονα, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα του εξωτερικού 

λογιστικού ελέγχου. 

• Ισπανία 

Η Ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε απαιτήσει την υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή 

των ελεγκτικών εταιρειών από το 1989 μέχρι και το 1995. Η σχέση μεταξύ ελεγκτικής και 

ελεγχόμενης εταιρείας δεν μπορούσε να διαρκεί λιγότερο από 3 ή περισσότερο από 9 έτη. 

Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο ορκωτός ελεγκτής θα έπρεπε να αντικατασταθεί, ενώ μία 

πιθανή επαναπρόσληψη δεν μπορούσε να διεκδικηθεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Η πολιτική 

αυτή καταργήθηκε τον Μάρτιο του 1995 και πλέον ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής θα μπορούσε να 

ανανεώνει το συμβόλαιό του σε ετήσια βάση.      
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 Ωστόσο, το 2002 εισήχθη μία νέα απαίτηση ως προς την υποχρεωτική περιοδική 

εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών. Σύμφωνα με αυτή, η ομάδα που διεξάγει τον εξωτερικό 

έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών ελεγκτών, των διευθυντών, των συνεργατών 

λογιστικού ελέγχου, των εποπτών, αλλά και του κατώτερου προσωπικού, θα πρέπει να 

αντικαθιστάται μετά το πέρας της 7/ετίας για ορισμένα είδη επιχειρήσεων. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται όλες οι εισηγμένες και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες με ετήσιο 

κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ. 

• Ολλανδία 

Το 2003, το Βασιλικό Ινστιτούτο Λογιστών και Ορκωτών Ελεγκτών της Ολλανδίας, σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Λογιστών και Ορκωτών Ελεγκτών των Κάτω Χωρών, 

αποφάσισαν να υιοθετήσουν τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής περί ενίσχυσης της 

περιοδικής εναλλαγής ορκωτών ελεγκτών.        

 Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη θητεία του ορκωτού ελεγκτή μειώθηκε από τα 7 στα 5 

έτη. Η υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου αποτελεί μέρος του κώδικα δεοντολογίας των ορκωτών 

ελεγκτών δίχως όμως να βασίζεται σε κάποιο νόμο. Μέχρι και σήμερα, η Ολλανδική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να θεσμοθετήσει και νομικά την 

υποχρεωτική περιοδική εναλλαγή ορκωτών ελεγκτών για τις εισηγμένες εταιρείες. 

• Βέλγιο 

Στο Βέλγιο, δεν υφίσταται κανονισμός που να απαιτεί την υποχρεωτική εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών ή των ελεγκτικών εταιρειών. Ο ορκωτός ελεγκτής που προσλαμβάνεται 

από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης εταιρείας έχει 3/ετή θητεία, η οποία μπορεί να 

ανανεωθεί και για επόμενες 3/ετίες δίχως κάποιον χρονικό περιορισμό.   

 Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να απολυθεί μόνο 

όταν συντρέχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως κάποια σωματική δυσκολία ή αμέλεια, που 

τον εμποδίζουν να ολοκληρώσει τον έλεγχο με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Ακόμη, σε 

περίπτωση που ο ελεγκτής απασχολούνταν πιο πριν σε μία εταιρεία, θα πρέπει να 

μεσολαβήσουν 3 χρόνια, για να μπορέσει να συνεργαστεί με αυτή και να αναλάβει τον έλεγχό 

της. 
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• Ιταλία 

Στην Ιταλία, η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών εφαρμόζεται ήδη από το 

1975 και είχε επιβληθεί αρχικά στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Με την πάροδο 

των τελευταίων 30 ετών επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες που ορίζονται από τον ιταλικό 

νόμο, ο οποίος προβλέπει η θητεία της ελεγκτικής εταιρείας να διαρκεί 3 χρόνια, ενώ η ίδια 

ελεγκτική εταιρεία μπορεί να ανανεώσει 2 φορές τη θητεία της μέχρι το μέγιστο των 9 ετών. 

Με τη λήξη της 9/ετούς θητείας, η ίδια ελεγκτική εταιρεία μπορεί να επιστρέψει μετά την 

παρέλευση 3 χρόνων.           

 Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στην Ιταλία το 2005 επιτρέπει μία μεγέθυνση στη μέγιστη 

διάρκεια της θητείας της ελεγκτικής εταιρείας τοποθετώντας την στα 12 έτη. Προβλέπει 

δηλαδή 6/ετή θητεία ελεγκτικής εταιρείας με δικαίωμα ανανέωσης μόνο μία φορά. Σε γενικές 

γραμμές, η εμπειρία της Ιταλίας στην υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικής εταιρείας είναι 

αρκετά θετική, ενώ ενισχύει ιδιαίτερα και την ανεξαρτησία στην εμφάνιση, γεγονός που 

αποπνέει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό.      

 Εντούτοις, ορατές είναι ορισμένες αρνητικές επιδράσεις, όταν μετά από 3 έτη, πριν την 

επαναδιαπραγμάτευση για ανανέωση της θητείας, υφίσταται πίεση για μείωση των αμοιβών 

από την πλευρά της ελεγχόμενης προς την ελεγκτική εταιρεία, κάτι που δύναται να οδηγήσει 

σε μειωμένα έξοδα εξωτερικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, μπορεί να προκύψει προοδευτική 

μείωση των αμοιβών λογιστικού εξωτερικού ελέγχου, που με τη σειρά της, προκαλεί 

ανησυχία όσον αφορά τη δυνατότητα των ελεγκτικών εταιρειών να διατηρήσουν τον 

εξωτερικό έλεγχο σε υψηλά επίπεδα. 

• Ελλάδα 

Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 

όσον αφορά τον υποχρεωτικό εξωτερικό έλεγχο, στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 3693/2008 

(άρθρο 38, παρ.2).         

 Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ο ορκωτός ελεγκτής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του με την ιδιότητά του αυτή για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 συνεχή 

χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά την παρέλευση 2 συνεχών ετών. Ακόμη, ο 

κύριος εταίρος της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονική 

περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα 4 συνεχή χρόνια και ο ορισμός του μπορεί να 

επαναληφθεί μετά την παρέλευση 3 συνεχών ετών. Τέλος, ο νόμιμος ελεγκτής ή ο κύριος 
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εταίρος της ελεγκτικής εταιρείας δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης οντότητας πριν από την παρέλευση 2 χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε 

να ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα. 

 .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται υπό μία κριτική σκοπιά τα κυριότερα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την ενδελεχή επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη 

μακροχρόνια θητεία του ορκωτού ελεγκτή ή/και την υποχρεωτική εναλλαγή του ως 

μηχανισμού προάσπισης της ανεξαρτησίας του και ενίσχυσης της ποιότητας του ελεγκτικού 

έργου.            

 Καταρχήν, στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να αναδειχθεί η 

σπουδαιότητα ενός πολύπλοκου επαγγέλματος με πολύ σημαντικό ρόλο στις διεθνείς 

εξελίξεις της οικονομίας. Εξάλλου, η αναγκαιότητα εμπιστοσύνης στον ορκωτό ελεγκτή εν 

μέσω μάλιστα σοβαρής κοινωνικοοικονομικής κρίσης φαντάζει μεγαλύτερη από ποτέ. 

Εξάγεται λοιπόν αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι δεξιότητες των ορκωτών ελεγκτών σήμερα 

με το σύνολο των ευθυνών που τους έχουν ανατεθεί είναι απαραίτητες, προκειμένου να 

βοηθηθούν τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες επιχειρήσεις στη διαχείριση του κόστους 

και την επίτευξη μίας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.       

 Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καταβάλλεται προσπάθεια 

προάσπισης της ηθικής συνείδησης, της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας των ορκωτών 

ελεγκτών μέσω κανονιστικών διατάξεων και ελεγκτικών προτύπων. Ωστόσο, η αμεροληψία 

τους πλήττεται σημαντικά στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τις πελατειακές τους 

σχέσεις σε άριστο επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι ορκωτοί ελεγκτές καλούνται να 

συμμορφώνονται με τις ευθύνες τους απέναντι στο κοινό καλό διασφαλίζοντας την κατά το 

δυνατόν αντικειμενικότερη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

ελεγχόμενων εταιρειών, ώστε οι χρήστες αυτών να έχουν μία πλήρη και ακριβή εικόνα που 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.        

 Άλλωστε, η ποιότητα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου έχει κομβική σημασία για 

την εύρυθμη λειτουργία των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως λόγω της 

σπουδαιότητας που δίνει το επενδυτικό κοινό στην ποιότητα των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση στην ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. 

Πρόκειται για το προστατευτικό μέτρο των επενδυτών απέναντι στις προσπάθειες των 

διοικήσεων των ελεγχόμενων εταιρειών για διενέργεια λογιστικής απάτης, διαστρέβλωσης ή 

παραποίησης των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων.     

 Προκύπτει λοιπόν ότι στο σημερινό ραγδαία εξελισσόμενο κοινωνικοοικονομικό 
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περιβάλλον, η δράση του ορκωτού ελεγκτή αποκτά μία συνεχώς αυξανόμενη σημασία. 

Διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εξασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και των οικονομικών μονάδων που αποτελούν τα κύτταρα της κοινωνικής οικονομίας, 

γεγονός που μεγιστοποιεί την ευθύνη της γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή, ο οποίος οφείλει 

να παρέχει υψηλής ποιότητας έργο διαφυλάσσοντας την αντικειμενικότητα, αμεροληψία και 

ανεξαρτησία του. Εκτός όμως από την ευθύνη του ελεγκτικού έργου που έχει ο ελεγκτής, 

καλείται να εντοπίζει και να αξιολογεί τις απειλές λαμβάνοντας μέτρα που θα τις εξαλείψουν 

σε ένα αποδεκτό επίπεδο.          

 Επίσης, ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη δεσμών εξάρτησης 

από την κεφαλαιουχική εταιρεία, ώστε να επιτυγχάνει αυτονομία στον τρόπο λειτουργίας του. 

Συγχρόνως, καλείται να είναι ελεύθερος και απαλλαγμένος από κάθε είδους πίεση και να μην 

αισθάνεται υποχρέωση προς οποιοδήποτε πελάτη του ή παράγοντα (π.χ. μετόχους, διοικητές, 

επενδυτές, κ.ά.), ο οποίος ενδέχεται να έχει συμφέρον ή να προσπαθεί να επηρεάσει τον 

τρόπο σκέψης του. Δηλαδή, ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει ανεξαρτησία 

αφενός για να γνωστοποιεί τα σφάλματα που τυχόν έχουν διαπραχθεί από τους συντάκτες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αφετέρου να δημοσιοποιεί ελεύθερα τις σκέψεις 

του μέσω του πιστοποιητικού ελέγχου κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας και μελέτης. 

 Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η έννοια της ανεξαρτησίας συνδέεται άρρηκτα με 

την έννοια της ποιότητας του λογιστικού ελέγχου, την παροχή διοικητικών και ελεγκτικών 

υπηρεσιών, καθώς και με την υποχρεωτική ή μη εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών. Στο 4ο και 

5ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν διάφορες μελέτες που εξετάζουν τη 

σχέση μεταξύ διάρκειας θητείας ορκωτών ελεγκτών και ποιότητας του λογιστικού ελέγχου. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών φαίνονται αρκετά αντικρουόμενα. Από τη μία 

πλευρά, υφίστανται έρευνες που υποστηρίζουν πως η μακροχρόνια θητεία των ορκωτών 

ελεγκτών εξασθενίζει την ποιότητα του διενεργούμενου ελέγχου, ενώ, από την άλλη 

επισημαίνεται ότι η μακρά θητεία δεν επηρεάζει την ποιότητα του ελέγχου.   

 Αναλυτικότερα, μελέτες, όπως αυτές των Booker and Daniels (2008), Davis et al. 

(2000), Fairchild (2008) και Ye et al. (2006), υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική εναλλαγή των 

ορκωτών ελεγκτών βελτιώνει την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. Τονίζουν μάλιστα ότι η 

μακροχρόνια θητεία τους ενδέχεται να βλάψει την ανεξαρτησία τους, διότι εξοικειώνονται 

περισσότερο με την ελεγχόμενη εταιρεία και αναπτύσσουν φιλικούς δεσμούς καταβάλλοντας 

λιγότερες προσπάθειες αποκάλυψης φαινομένων λογιστικών παρατυπιών. Εν αντιθέσει, έχει 

υποστηριχθεί η άποψη ότι ένα καθεστώς υποχρεωτικής εναλλαγής ορκωτών ελεγκτών δεν 
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αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε αυξάνει την ανεξαρτησία τους, καθώς επιφέρει 

επιπλέον κόστη και έξοδα τόσο για τις ελεγκτικές όσο και για τις ελεγχόμενες εταιρείες. 

Δηλαδή, η μακροχρόνια θητεία των ορκωτών ελεγκτών δεν εξασθενίζει την ποιότητα του 

λογιστικού ελέγχου, αλλά την ενισχύει (βλ. ενδεικτικά Barbadillo et al., 2009; Ebrahim, 2001; 

Ghosh & Moon, 2004; Jackson et al., 2008; Manry et al., 2006; Myers et al., 2003).  

 Η διάσταση μεταξύ των παραπάνω απόψεων μπορεί εν μέρει να αιτιολογηθεί, αν λάβει 

κανείς υπόψη του τον ορισμό της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οποίο 

τίθενται αντιμέτωπες η ικανότητα και η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Έτσι, όπως 

εύλογα διαπιστώνει κανείς, κατά τα πρώτα έτη της σχέσης ελεγκτή-πελάτη, όπου ο ένας από 

τους δύο προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας του ελέγχου, η ικανότητα του ορκωτού 

ελεγκτή, πάσχει λόγω της μη άριστης γνώσης των λειτουργιών της ελεγχόμενης επιχείρησης, 

η ποιότητα του ελέγχου δεν είναι υψηλή. Όσο όμως αυξάνεται η διάρκεια της θητείας του, 

βελτιώνεται τόσο η ικανότητά του όσο και η ποιότητα του ελεγκτικού έργου, καθώς πλέον ο 

ορκωτός ελεγκτής αποκτά εμπειρία και εξοικειώνεται με το έργο του και τις αρμοδιότητές 

του.             

 Εντούτοις, υφίσταται κάποιο κρίσιμο χρονικό σημείο, όπου αρχίζει να πλήττεται η 

ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Από το σημείο αυτό και μετά, αρχίζει να εξασθενίζει και 

η ποιότητα του ελέγχου (βλ έρευνα του Fairchild, 2007). Βέβαια, δεν μπορεί να υιοθετηθεί 

ένα άριστο μέτρο ενδυνάμωσης της ποιότητας του ελέγχου, διότι, ακόμη και στην περίπτωση 

που βρεθεί το κρίσιμο σημείο, μετά το οποίο αρχίζει να εξασθενίζει η ποιότητα του ελέγχου, 

η εναλλαγή των ορκωτών ελεγκτών μετά το πέρας αυτού του διαστήματος ενδέχεται να 

επιφέρει τα αρνητικά αποτελέσματα της σύντομης διάρκειας θητείας των ορκωτών ελεγκτών.

 Πάντως, από τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου παγκοσμίως, προκύπτει ότι οι 

κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες, προκειμένου να 

εξαλείψουν το ζήτημα της επίδειξης μεροληψίας από την πλευρά των ορκωτών ελεγκτών. Οι 

περισσότερες χώρες μάλιστα έχουν υιοθετήσει το σύστημα της υποχρεωτικής περιοδικής 

εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών τους ως τρόπου ενίσχυσης της ανεξαρτησίας τους και 

ενδυνάμωσης της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου (Cameran et al., 2005). Ελάχιστες 

χώρες, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, έχουν υιοθετήσει το μέτρο της υποχρεωτικής περιοδικής 

εναλλαγής ελεγκτικής εταιρείας, ενώ στη Βραζιλία, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά, το 

σύστημα της υποχρεωτικής περιοδικής εναλλαγής των ορκωτών ελεγκτών ισχύει μόνο για τις 

τράπεζες.           

 Ο νόμος Sarbanes-Oxley αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές πράξεις 
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στην ιστορία των Η.Π.Α. δίνοντας ένα νέο στίγμα στην εταιρική διακυβέρνηση και στην 

ανεξαρτησία και διαφάνεια του ορκωτού ελεγκτή. Έθεσε επίσης τις βάσεις και για άλλες 

παρόμοιες νομοθετικές πράξεις, καθώς και για την προώθηση ελεγκτικών και λογιστικών 

προτύπων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας. Σε γενικές γραμμές μάλιστα, 

η ελληνική νομοθεσία στηρίζει την ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή μέσα σε ένα 

γενικότερο περίγραμμα που στόχο έχει την ανάπτυξη της αντικειμενικότητας και 

υπευθυνότητάς του. Εντούτοις, πρόκειται για ένα επάγγελμα που διακρίνεται από συχνές 

αλλαγές, τροποποιήσεις και επαναπροσδιορισμούς των όρων λειτουργίας του, ενώ, κατά τον 

Καραμάνη (2008), η απόλυτη ανεξαρτησία είναι συνήθως ανέφικτη.   

 Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η ραγδαία εξέλιξη του υπό μελέτη θέματος με την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία που το συνοδεύει ίσως εκληφθεί ως βασικός περιορισμός της 

παρούσας εργασίας. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανερχόμενο ζήτημα, η μελέτη του 

οποίου εμπλουτίζει καθημερινά την υπάρχουσα βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα ορισμένα 

στοιχεία να μεταβάλλονται διαρκώς. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αίρει την εγκυρότητα της 

παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς όλα τα δεδομένα είναι επικυρωμένα και 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες συστάσεις.   

 Βέβαια, η ανα χείρας εργασία πραγματεύτηκε ορισμένες μόνο πτυχές του υπό μελέτη 

ζητήματος. Ως εκ τούτου, απαιτούνται νέα και στοχευμένα ερευνητικά εγχειρήματα για μία 

όσο το δυνατόν σφαιρικότερη και ουσιαστικότερη κατανόησή του. Έτσι, μία άλλη έρευνα θα 

μπορούσε να αναλύσει τον αντίκτυπο των μακροχρόνιων σχέσεων ελεγκτών-πελατών στην 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου από τη μεριά της διαχείρισης της εκάστοτε επιχείρησης. 

Συνάμα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν και μία συγκριτική μελέτη μεταξύ της άποψης της 

διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρείας και των εξωτερικών χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων.          

 Επιπροσθέτως, ένα μελλοντικό ερευνητικό εγχείρημα θα μπορούσε να εστιάσει σε 

πρακτικές που ενισχύουν τη δια βίου εκπαίδευση και την εξειδίκευση των ορκωτών 

ελεγκτών. Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι καινούργιες επιχειρηματικές 

πρακτικές, τα αναβαθμισμένα συστήματα τεχνολογίας και πληροφοριών, οι αλλαγές στους 

φορολογικούς νόμους και οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Προτύπων Ελεγκτικής 

και της Επιτροπής Χρηματιστηρίου και Αξιών. Παράλληλα, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη 

λήψης των κατάλληλων μέτρων, με τα όποια να διασφαλίζεται αφενός η ορθολογική 

διαχείριση των κεφαλαίων των επιχειρήσεων και αφετέρου η βιωσιμότητα της επιχείρησης 

που θεωρείται κύτταρο της κοινωνικής οικονομίας.     
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 Αντικείμενο έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι προσπάθειες του ελληνικού 

κράτους για τη δημιουργία ενός ενιαίου και ευδιάκριτου νομοθετικού πλαισίου δράσης και 

λειτουργίας που να καλύπτει όλες τις πλευρές του ελεγκτικού επαγγέλματος και ειδικότερα 

αυτές που αναφέρονται στην ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή. Άλλωστε, όσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα των οικονομικών σχέσεων, τόσο πιο αναγκαία καθίσταται η οργάνωση και 

συγκρότηση του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο και αυτόνομο λειτούργημα με επαρκές 

και σαφώς οριοθετημένο θεσμικό πλαίσιο δράσης.       

 Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η επισήμανση των αρχών δεοντολογίας και διαφύλαξης της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου ήδη από τις προπτυχιακές σπουδές των μελλοντικών 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Προκειμένου να πειθαρχούν στους ηθικούς κανόνες της 

λογιστικής κρίσης, οι φοιτητές της λογιστικής πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν και να λάβουν δύσκολες αποφάσεις κατά την εκτέλεση του έργου τους. Είναι 

ανάγκη να καταστεί σαφές το γεγονός ότι είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό να υποκύπτει 

κανείς σε εξωτερικές πιέσεις διασφαλίζοντας ψευδώς την ειλικρίνεια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα 

κατατάσσεται πρώτο μεταξύ εκείνων που ασκούνται με ευγενή σκοπό. Άλλωστε, οι 

εκπαιδευτές έχουν την υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσουν τον ευγενή αυτό σκοπό στην 

επόμενη γενιά των ανερχόμενων ορκωτών ελεγκτών λογιστών.  
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