
 

 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ  ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  

 

 

 

ηεο 

 

ΓΖΜΖΣΡΑ Η. ΣΑΥΟΤΡΗΓΟΤ 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υξήζηνο Η. Νεγθάθεο 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ 

Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή 

 

Θεζζαινλίθε  2017 



2 
 

Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ............................................................................................................................................ 4 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ......................................................................................................................................... 5 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο ............................................................................................................... 5 

1.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ..................................................................................................................... 5 

1.3 θνπφο ηεο παξνχζαο  εξγαζίαο ....................................................................................................... 5 

1.4 Γνκή ηεο εξγαζίαο ............................................................................................................................ 6 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ......................................................................................................................................... 7 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ........................................................................................................ 7 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ....................................................................................................................................... 10 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ- Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ............................................................................................................................................ 10 

3.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................................................... 10 

3.2 Γηαθξίζεηο ειέγρσλ ......................................................................................................................... 11 

3.3 Δμσηεξηθφο Έιεγρνο ........................................................................................................................ 12 

3.4 Υξεζηκφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ........................................................................................... 13 

3.5 Μέζνδνη Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ ........................................................................................................ 14 

3.6 Απνδεηθηηθά ηνηρεία-Φχιια εξγαζίαο .......................................................................................... 15 

3.7 Γηαθνξά Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ............................................................................. 19 

3.8 Φνξνινγηθφο έιεγρνο ...................................................................................................................... 21 

Γεληθά .................................................................................................................................................... 21 

Έλλνηα θαη ζθνπφο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ ............................................................................................ 21 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ....................................................................................................................................... 24 

Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ .......................................................................................... 24 

4.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................................................... 24 

Δπαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ειεγθηή ..................................................................................................... 24 

4.2 Τπνρξεψζεηο-επζχλεο ειεγθηή ........................................................................................................ 24 

4.3 Δίδε επζχλεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ................................................................................ 26 

Αζηηθή Δπζύλε ................................................................................................................................ 26 

Πνηληθή Δπζχλε ..................................................................................................................................... 27 

Πεηζαξρηθή Δπζχλε ............................................................................................................................... 28 

Ζζηθή Δπζχλε ........................................................................................................................................ 28 

4.4 Αλεμαξηεζία Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή....................................................................................... 29 

4.5 Έθζεζε ειέγρνπ .............................................................................................................................. 32 

Γνκή ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ .................................................................................................................. 33 

4.6 Γλψκε Διεγθηή – είδε απηήο .......................................................................................................... 34 



3 
 

4.7 Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ......................................................................................................................................... 37 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ....................................................................................................................................... 41 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ................................................................................................................. 41 

5.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................................................... 41 

Πεξίπησζε Enron .................................................................................................................................. 43 

Πεξίπησζε Parmalat .............................................................................................................................. 45 

Πεξίπησζε WorldCom .......................................................................................................................... 48 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ....................................................................................................................................... 51 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ-ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ........................ 51 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Μέζα ζηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ν έιεγρνο απνθηά κηα ζπλερψο απμαλφκελε ζεκαζία. Ο έιεγρνο ησλ 

κνλάδσλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλήζσο αμηφινγν πινχην, ν νπνίνο είλαη θηήκα ελφο 

επξχηεξνπ θάζκαηνο θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαζίζηαηαη ζήκεξα φιν θαη πην επηηαθηηθφο. Ο 

πεηξαζκφο γηα αηαζζαιίεο, θαηαρξήζεηο, απφθξπςε ζηνηρείσλ θαη άιιεο δηαρεηξηζηηθέο 

αλσκαιίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπνξηζηνχλ δηάθνξα άηνκα νηθνλνκηθά νθέιε, είλαη κεγάινο. 

Παξάιιεια, ε αλάγθε γηα λα δηαζαθεληζηνχλ πιήξσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

επηβάιιεη ηνλ έιεγρν απφ ηνπο Οξθσηνχο Λνγηζηέο θαη κάιηζηα κέζα απφ ηηο λέεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ραξάδνληαη πάλσ ζηα Γηεζλή Πξφηππα Διεγθηηθήο. 

Ζ αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ δεκηνχξγεζε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο λέσλ 

κνξθψλ επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο εηαηξηθψλ κνξθψλ 

πξνέβαιε επίζεο ηφζν ηελ αλάγθε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, φζν θαη ηελ ππνρξέσζε γηα έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ζην 

πιαίζην άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη αξρψλ, νη νπνίνη ζα 

εγγπψληαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Δπηπιένλ, ε αθνινπζνχκελε 

ειεγθηηθή πξαθηηθή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία. Σν ειεγθηηθφ 

έξγν ζπλεπψο, επεθηείλεηαη θαη ζηελ ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ ειεγθηηθή είλαη θιάδνο ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο αξρέο, 

ηνπο θαλφλεο, θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

μέλεο πεξηνπζίαο. Χο μέλε πεξηνπζία ζεσξείηαη ε πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ ή 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. Πεξηιακβάλεη ζην πεξηερφκελφ 

ηεο ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο έρνπλ δνζεί, θαηά θαηξνχο, δηάθνξνη 

νξηζκνί. Οη θπξηφηεξνη, απφ ηνπο νξηζκνχο απηνχο, είλαη νη εμήο : 

Με βάζε ηνλ Mongomery (1912): «Διεγθηηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ 

βηβιίσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ πξνο ην ζθνπφ ηεο 

πηζηνπνίεζεο ή εμαθξίβσζεο θαη ηεο βάζεη απηψλ γλσκάηεπζεο γηα ηα γεγνλφηα, ηα νπνία 

αλάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο απηήο.» 

 Με βάζε ηνλ Σζηκάξα (1956): «Διεγθηηθή είλαη ην ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ θαλφλσλ 

θαη ηερληθψλ ηξφπσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε βαζηά γλψζε ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηεο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δηθαίνπ, κε ηνπο νπνίνπο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο 

εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ εγγξαθψ, δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πξνο δηαπίζησζε πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ πξνο νξηζκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.» 

1.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη αλ αθνινπζνχληαη ηα πξφηππα θαη νη αξρέο επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο πνπ νξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην. Πξαγκαηνπνηείηαη επαξθήο έιεγρνο απφ ηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο; Πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο 

κε ηήξεζεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ;  

1.3 θνπφο ηεο παξνχζαο  εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ε επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ 

θαηά ηξφπν ακεξφιεπην, αληηθεηκεληθφ θαη θπξίσο ζχκθσλν κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
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ηα ειεγθηηθά πξφηππα. Ζ αλαθνξά ζε παγθφζκηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο 

δελ εθαξκφζηεθε ζσζηά ν έιεγρνο έρεη ζαλ ζηφρν ηελ βειηίσζε επηπέδνπ αλάζεζεο ηνπ 

ειέγρνπ. 

1.4 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ έμη θεθάιαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα ειεγθηηθά πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη, ε 

επζχλε πνπ αλαιακβάλεη ν νξθσηφο ειεγθηήο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο κε ζσζηήο δηελέξγεηαο 

ηνπ ειέγρνπ αλαθέξνληαο γλσζηέο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, θαη ηέινο ε δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε παξνχζα εξγαζία. ην ηξίην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ν ξφινο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αξρηθά, γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα θαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο γεληθφηεξα, ζηνλ ζθνπφ θαη 

ρξεζηκφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα είδε ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη πνηεο είλαη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην 

λνκηθφ ππφβαζξν ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ηα πξφηππα 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ζηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ηνπο ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή, θαη 

ζηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΟΔΛ θαη ηεο 

IFAC.  ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε λνκηθή θαη εζηθή επζχλε ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή ηφζν απέλαληη ζηελ  δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φζν θαη έλαληη 

ηξίησλ θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο αξρήο. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

γλσζηέο πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ζηηο νπνίεο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο απνδείρζεθε 

αλαπνηειεζκαηηθφο θαη παξάιιεια  πνηα ήηαλ  ε επζχλε ησλ Οξθσηψλ ζηελ θάζε πεξίπησζε 

θαη πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απηήο. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην  παξνπζηάδνληαη ηα  

ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο   θαη πξνηείλνληαη  ζεκεία γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ζ θάζε εηαηξεία ππνρξενχηαη, κε  ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο, λα ειέγρνληαη νη 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο είηε απφ εζσηεξηθφ είηε απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Ο εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ θαη αληηθεηκεληθψλ αμηνινγήζεσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζήο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θαζήθνλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην αλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ κηα αιεζή θαη δίθαηε εηθφλα, ε νπνία είλαη ν θχξηνο ζθνπφο γηα 

ην δηνξηζκφ ηνπο απφ ηνπο κεηφρνπο.  

Ζ έλλνηα ηεο αιεζνχο θαη δίθαηεο ζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Kershaw (2006) 

ζεκαίλεη ζπκκφξθσζε κε ηα ηζρχνληα θαη ζρεηηθά ινγηζηηθά πξφηππα. Σν θαζήθνλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη λα απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, λα 

αηηηνινγήζεη εχινγα φηη νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο είλαη απαιιαγκέλεο απφ ζθάικαηα θαη 

παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη κε ηα γεληθά απνδεθηά ινγηζηηθψλ 

αξρψλ (GAAP).  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Deegan (2011) ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ επαιήζεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθέξεη φηη είλαη αμηφπηζηνο θαη νξζφο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Καηά ηνλ έιεγρν, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αμηνινγνχληαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, ν νπνίνο είλαη αληηθεηκεληθφο θαη ελεκεξσκέλνο 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ν έιεγρνο κηαο νληφηεηαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ έθθξαζε κηαο ακεξφιεπηεο θαη αλεμάξηεηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ. Όπσο δήισζε ε Wines (2011), ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ν ηειεπηαίνο εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθ κέξνπο ησλ κεηφρσλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο ακεξνιεςία θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε. 
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Ζ αλεμαξηεζία ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

ηδηαίηεξα ησλ κεηφρσλ, φηη ν έιεγρνο δηελεξγήζεθε κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη φηη 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο θαη φηη 

παξνπζηάδνπλ κηα αιεζή θαη δίθαηε εηθφλα. χκθσλα κε ηνλ Knapp (1985), ε αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία λα αληηζηαζεί ζηελ πίεζε ηνπ 

πειάηε. Οκνίσο, ην πκβνχιην Καλνληζκψλ γηα ηελ Αλεμαξηεζία (ISB) (2000) θαζφξηζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή σο: «ειεπζεξία απφ απηέο ηηο πηέζεηο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβηβάδνληαη ή ινγηθά αλακέλεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεγθηψλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ακεξφιεπηεο απνθάζεηο ειέγρνπ». 

Δπηπιένλ, ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή αμηνινγήζεθε βάζεη δχν πξνηχπσλ, ηα νπνία 

είλαη, γεγνλφο θαη εκθάληζε. Ζ αλεμαξηεζία αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αληηθεηκεληθή 

θαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη Church 

θαη Zhang, (2002) δήισζαλ φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ε αλεμαξηεζία εμεγεί 

φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη 

αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο νπδέηεξνη θαη επαγγεικαηίεο παξαηεξεηέο, νη 

νπνίνη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνζσπηθή πξνθαηάιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο 

δέζκεπζεο. Ζ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, αθεηέξνπ, αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή 

θαηάζηαζε απηήο ηεο έλσζεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πειάηεο θαη ηξίηνπο ( Whittington and 

Pany 2004). 

Δπηπιένλ, ην Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ Νφηηαο Αθξηθήο (SAICA 

2010) αμηνιφγεζε ηελ αλεμαξηεζία σο εκθάληζε σο απνθπγή γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ 

πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο ψζηε έλαο εχινγνο ηξίηνο ζα ήηαλ πηζαλφ λα ζπκπεξάλεη, 

ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα ξεηά γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, , ή κέινο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ή ν επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο δηαθπβεχνληαη. Δπηπιένλ, ε 

αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε πεξηκέλεη απφ ηνπο ειεγθηέο λα απνθχγνπλ πεξηζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηνπο άιινπο λα πξνζδηνξίζνπλ φηη δελ ζπληεξνχλ κηα ακεξφιεπηε, 

αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ηνπ λνπ (Porter  2003). 

Ο ειεγθηήο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο αλέληηκν, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζεσξείηαη φηη είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ ειέγρεηαη θαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ. Ζ αλεμαξηεζία 

ηνπ ειεγθηή ζεκαίλεη έιιεηςε κεξνιεςίαο θαηά ηελ εθδίθαζε θξίζεσλ, έηζη ψζηε ν ειεγθηήο 

λα κπνξεί λα απαζρνιείηαη γηα λα αλαθέξεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ νξγαληζκψλ (Mautz θαη Sharaf 1961). Ζ αλεμαξηεζία είλαη ε κφλε επηθχξσζε γηα ηελ 
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επηβίσζε ησλ ινγηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρεη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. αλ δελ ππήξρε ε 

δηεθδίθεζε ηεο αλεμαξηεζίαο, δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, θαζψο ν ζθνπφο ηνπο ζα ηεξκάηηδε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κηαο επηρείξεζεο 

(Moore  2006). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη  αλαθνξέο απφ ηελ  δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή γηα πνηνηηθφ έιεγρν. 

Οη Bostick & Luchlfing (2007) κειεηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ αλαθξίβεηαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο επζχλεο ηνπ ειεγθηή λα ηελ 

εληνπίζεη. 

Ο Salehi (2008) δηεξεπλά ην κέγεζνο ηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ επζχλε κεηαμχ ειεγθηψλ θαη επελδπηψλ δχν ρσξψλ. 

Οη Rittenberg & Covaleski (1999) εμεηάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ηεο αλάζεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο κέζσ ηεο κεζφδνπ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Οη Edge & Farley (1991) δηεξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ DeAngelo (1982) αλαιχεη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ πξνζθέξεη. 

Ο Καξακάλεο (2008) εμεγεί ηε θηινζνθία, ην ζθνπφ ηε ζεκαζία θαη ηνλ ηξφπν 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ειεγθηηθή πξαθηηθή, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ θαη ζηεξηδφκελνο ζηα ΓΔΠ θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο. 

Οη Reinstein  (1994) δηεπθξίληζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο πνπ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ππ‟ν ην πξίζκα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Statement on Auditing Standards (SAS) 65. 

Ζ αλαζθφπεζε καο έδεημε επίζεο φηη ζε κεγάιν βαζκφ απαζρφιεζε ν ξφινο ησλ 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη / ή ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ- Η ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο, έρνπλ δνζεί, θαηά 

θαηξνχο, δηάθνξνη νξηζκνί. 

Οη θπξηφηεξνη, απφ ηνπο νξηζκνχο απηνχο, είλαη νη εμήο : 

 «Διεγθηηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ βηβιίσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ κίαο 

επηρείξεζεο κε ζθνπφ :  

 Σελ εμαθξίβσζε ησλ γεγνλφησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο επηρείξεζεο, σο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαη 

 Σε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο 

 «Διεγθηηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ν ελεξγνχκελνο εθάζηνηε έιεγρνο, φζνλ θαη ην δεηνχκελν  κε απηφλ 

απνηέιεζκα, επηηπγράλεηαη θαηά ηα δπλαηφλ επρεξψο». 

Ζ ειεγθηηθή είλαη θιάδνο ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο 

αξρέο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. Χο μέλε πεξηνπζία ζεσξείηαη ε πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε 

λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, έλαληη ησλ ηξίησλ πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ είλαη ε πξνγελέζηεξε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ πξάμεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

Ζ Λνγηζηηθή θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

ελψ ε Διεγθηηθή ηηο ειέγρεη. 

Σν πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξία βαζηθά κέξε : 
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1. ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

ην κέξνο απηφ εμεηάδεηαη ηη ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο, πνηνη ζθνπνί 

επηδηψθνληαη απφ ηνλ έιεγρν θαη πνηνη σθεινχληαη απφ ηνλ έιεγρν. 

2. ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ 

ην κέξνο απηφ εμεηάδεηαη πνηα πξφζσπα είλαη αξκφδηα λα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη πνηα 

πξέπεη λα είλαη ηα πξνζφληα ηνπο. 

3. ηελ ηερληθή ηνπ ειέγρνπ (ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο) 

ην κέξνο απηφ εμεηάδνληαη νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ 

ειέγρνπ. 

3.2 Γηαθξίζεηο ειέγρσλ
1
  

 

Οη έιεγρνη, γεληθά, πνπ δηελεξγνχληαη ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, δηαθξίλνληαη : 

 Αλάινγα κε ηελ έθηαζή ηνπο : 

Γεληθνί 

Γεληθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ επεθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ εηαηξηθή ρξήζε ή θαη πεξηζζφηεξεο 

ρξήζεηο (π.ρ. έιεγρνο Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεο, έιεγρνο Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ γηα εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην θ.ι.π.) 

Δηδηθνί 

Δηδηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ θαιχπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ( π.ρ. έιεγρνο 

ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, έιεγρνο ρνξεγήζεσλ ηξαπεδψλ θ.ι.π.) 

 

 Αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπο : 

Πξνιεπηηθνί 

Πξνιεπηηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ έρεη νξγαλσζεί απφ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

θαη γίλεηαη πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ηπρφλ 

αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ, ιαζψλ ή ζηελ πξφιεςε θαηαρξήζεσλ θαη άιισλ 

αλσκαιηψλ. 

Καηαζηαιηηθνί 

Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη απνζθνπεί ζηελ απνθάιπςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ. 

 Αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπο : 

 

                                                           
1
 Λουμιώτησ (2011) 
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Μφληκνη  

Μφληκνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη ζε κφληκε βάζε θαη θαιχπηεη νξηζκέλα 

ή φια ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

Σαθηηθνί 

Σαθηηθφο έιεγρνο απηφο πνπ δηελεξγείηαη θαηά πεξηφδνπο θαη ηαθηηθά. Σέηνηνη έιεγρνη 

είλαη νη έιεγρνη ησλ εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Έθηαθηνη 

Έθηαθηνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 

 Αλάινγα κε ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν : 

Δζσηεξηθνί 

Δζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο, πνπ έρεη νξγαλσζεί εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

θαη δηελεξγείηαη απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινί ηνπο. 

Δμσηεξηθνί 

Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο κε ηα 

πξνβιεπφκελα, απφ ηε λνκνζεζία, πξνζφληα. 

Δμσηεξηθνί ειεγθηέο, γηα ηελ Διιάδα, είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, κέιε ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

3.3 Δμσηεξηθφο Έιεγρνο 

 

Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ 

ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είλαη 

αλεμάξηεηνη έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη έλαληη νπνηαζδήπνηε 

Γεκφζηαο Αξρήο. 

Λφγσ ηεο αλεμαξηεζίαο απηήο, ηνπ αλεπίιεπηνπ ήζνπο θαη αθέξαηνπ ραξαθηήξα, ηεο 

άξηηαο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πείξαο πνπ, θαηά ηεθκήξην, δηαζέηνπλ 

νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, ε έθθξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο επί ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ βνεζά ζηελ εδξαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ 

έλαληη παληφο ηξίηνπ. 

Χο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα αλαθεξζνχλ νη εμήο : 
2
 

                                                           
2
 Λουμιώτησ (2011) 
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 Ζ πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ φηη νη ζπληαρζείζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ( ΓΠΥΑ ή θσδ.2190/1920), θαζψο θαη κε ηηο γεληθά αλαγλσξηζκέλεο ινγηζηηθέο 

αξρέο θαη απεηθνλίδνπλ «αθξηβνδίθαηα» ή «εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε» (“true and 

fair” or “fairly, in all material respects”) ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ φηη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

 Ζ απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ιαζψλ θαη θαηαρξήζεσλ, πνπ 

ηπρφλ έρνπλ δηαπξαρζεί (θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο, 

εθφζνλ έρνπλ θαηνρπξσκέλε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλεμαξηεζία, δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηεχνληα θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, πνπ απνηεινχλ ηα θχηηαξα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

3.4 Υξεζηκφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη, απφ ηνπο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο Λνγηζηέο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηαζέηνπλ αλεπίιεπην 

ήζνο, αθέξαην ραξαθηήξα, άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαζψο θαη ειεγθηηθή εκπεηξία. 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο δελ έρεη θακία ππαιιειηθή ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηελ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζπλεπψο ν έιεγρφο ηνπ απνθηά ην απαξαίηεην θχξνο θαη 

ην πφξηζκά ηνπ ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην αληηθεηκεληθφ. 

Ο έιεγρνο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ θαιχπηεη ηνλ έιεγρν ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κεγάισλ, θπξίσο, νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απνθηά κεγάιε 

ρξεζηκφηεηα πξνο ηνπο ηξίηνπο, επεηδή: 

Το πόπιζμα ηος ελέγσος είναι καηά ηεκμήπιο ανηικειμενικό και αξιόπιζηο.  

Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ παξέρεη θχξνο θαη αμηνπηζηία ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζηνηρεία απαξαίηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν (π.ρ. Σξάπεδεο, 

αλαιπηέο θ.ι.π.) 

Αποκαλύπηονηαι ή καηαζηέλλονηαι ακούζια ή εκούζια ζθάλμαηα, απάηερ κ.λ.π. 
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Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πεγάδεη απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σα 

ιάζε θαη νη θαηαρξήζεηο είλαη έκθπηα ζηνλ άλζξσπν. Ο έιεγρνο βνεζάεη ζηελ απνθάιπςε ή 

θαηαζηνιή ζθαικάησλ ή θαηαρξήζεσλ θαη ζπλεπψο εληζρχεη ην θχξην έξγν ηεο Γηνίθεζεο, 

πνπ είλαη ε νξζή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Βεβαιώνεηαι η ακπίβεια και η ειλικπίνεια ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 

Με ηε βεβαίσζε απηή δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεηφρσλ θαη φισλ ησλ 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. κειινληηθνί επελδπηέο θ.ι.π.) 

Βεβαιώνεηαι η πιζηοληπηική ικανόηηηα ηηρ οικονομικήρ μονάδαρ. 

Με ηε βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

βεβαηψλεηαη θαη ε πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, ζηνηρείν απαξαίηεην ζε θάζε ελδηαθεξφκελν 

(π.ρ. Σξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θ.ι.π.) 

Δπίζεο ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο θξαηνχληα, παξέρεη 

ππεξεζίεο ζπκβνχινπ θαη ζπλεξγάηε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ζ άξηηα επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε θαη πνιχπιεπξε εκπεηξία, πνπ θαηά ηεθκήξην δηαζέηεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

Λνγηζηήο, πξνζθέξνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ ηδηφκνξθσλ ζεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη επηηπγράλεηαη ε νξζή θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

3.5 Μέζνδνη Δμσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

Ο έιεγρνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή 

θαη ηελ Διεγθηηθή επηζηήκε, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ θαζηέξσζε ηεο αξρήο απηήο θαηέζηε απαξαίηεηε, επεηδή δελ είλαη δπλαηφλ, γηα 

ιφγνπο θπξίσο νηθνλνκηθνχο, λα ειεγρζνχλ φιεο νη ζπλαιιαγέο θαη νη ινγηζηηθέο εξγαζίεο 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν ζα εμαρζεί ην δείγκα. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε λα κεηψλεηαη ν 

δεηγκαηνιεπηηθφο θίλδπλνο ζε απνδεθηά ρακειφ επίπεδν. 

  Ο θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ εμαξηάηαη, θπξίσο απφ ηελ 

επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ 
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επηπέδνπ ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ θαζψο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ αλεθηνχ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ. 

Όπνπ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθφο, ην δείγκα ειέγρνπ δχλαηαη 

λα πεξηνξίδεηαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν έιεγρνο πξέπεη λα επεθηείλεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

λα απνθηήζεη ν ειεγθηήο εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη 

ηελ χπαξμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 

θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ λα έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο. 

ην πιαίζην ηεο αξρήο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ, αθνινπζνχληαη δχν βαζηθέο 

κέζνδνη ειέγρνπ: 

1. Οξηδόληηνο έιεγρνο 

Ο νξηδφληηνο έιεγρνο άξρεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθή κηαο επηιεγείζαο πεξηφδνπ (π.ρ. 2 

εκεξψλ) θαη θαηαιήγεη ζηα θνλδχιηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Γηα ηελ επηιεγείζα 

πεξίνδν, ειέγρεηαη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νξηδφληηνπ ειέγρνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ειεγθηψλ γηα ηε ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ε νξζφηεηα 

ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κίαο πεξηφδνπ π.ρ. πέληε εκεξψλ, δελ επηηξέπεηαη λα ζεσξεζεί φηη 

θαη νη ινηπέο εγγξαθέο νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο είλαη νξζέο θαη ζπλεπψο δχλαηαη λα 

παξαιεηθζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ. πλεπψο ν έιεγρνο απηφο δελ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ θάζεην έιεγρν (έιεγρνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), παξά λα ηνλ 

ζπκπιεξψζεη. 

 

2. Κάζεηνο έιεγρνο 

Ο θάζεηνο έιεγρνο άξρεηαη απφ νξηζκέλα επηιεγέληα θνλδχιηα ησλ  Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ θαη θαηαιήγεη ζηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ 

έιεγρν Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηά ηε κέζνδν απηή, γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ 

αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη επηιέγνληαη νξηζκέλα θνλδχιηα (θπξίσο ηα ζεκαληηθά ή ηα 

αζπλήζε), γηα ηα νπνία αλαδεηνχληαη πξνο έιεγρν ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

3.6 Απνδεηθηηθά ηνηρεία-Φχιια εξγαζίαο 

 

 

 



16 
 

 

Ζ γλψκε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ειέγρνπ, ειέγρνληαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο θαη αμηνινγνχληαη απφ απηνχο.  

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ειεγθηέο είλαη ηα εμήο :
3
 

 Λνγηζηηθά Βηβιία : 

Σα ινγηζηηθά βηβιία έρνπλ κεγάιε απνδεηθηηθή δχλακε, επεηδή ζε απηά απεηθνλίδνληαη φιεο 

νη ζπλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ησλ νπνίσλ ηα παξαζηαηηθά 

ειέγρνληαη κέζσ ησλ βηβιίσλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γίλεηαη κε βάζε 

ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα επίζεκα βηβιία ηνπο. Ο έιεγρνο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ δηελεξγείηαη κε βάζε ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία, ηα 

νπνία, εθφζνλ είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή θαη ελεκεξσκέλα ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ε γλψκε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, σο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

θαιχπηεη ηνλ ηξφπν ηεο ελεκέξσζήο ηνπο. Σα ινγηζηηθά βηβιία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ή λα ηίζεληαη ακέζσο ππφςε ηνπ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ θαη λα αξλείηαη λα εθθέξεη γλψκε 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Τπνινγηζηηθέο εξγαζίεο : 

 Οη ππνινγηζκνί νη νπνίνη γίλνληαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεπηνχλ νξηζκέλα πνζά, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ειέγρνπ. Μεξηθέο απφ ηηο  θπξηφηεξεο ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο, πνπ γίλνληαη απφ ηνπο 

Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, είλαη νη εμήο :  

Οη αζξνίζεηο ησλ θνλδπιίσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

Ζ επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

Ζ επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ηξφπνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ 

Ζ επαιήζεπζε ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαζψο θαη 

ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θ.ι.π. 

 Αιιεινγξαθία ειεγρφκελεο κνλάδαο : 

                                                           
3
 Νεγκάκησ  & Ταχυνάκησ (2013) 
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Κάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έξρεηαη ζε 

επηθνηλσλία κε ηξίηνπο ( π.ρ. πειάηεο, ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο θ.ι.π.) δηα αιιεινγξαθίαο, ε 

νπνία ζπλήζσο αξρεηνζεηείηαη θαηά εκεξνκελία ιήςεο ησλ επηζηνιψλ θαη θπιάζζεηαη ζηα 

αξρεία ηεο. Ζ αιιεινγξαθία απηή αθνξά ζε : 

 Δπηζηνιέο πξνο πειάηεο, ρξεψζηεο θ.ι.π. γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο 

 Δπηζηνιέο απφ πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θ.ι.π. γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ 

ηνπο. 

 Δπηζηνιέο απφ ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο γηα ηελ πνξεία ησλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ 

θαη ησλ ινηπψλ ζεκάησλ 

 Δπηζηνιέο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο γηα ηελ εμέιημε νξηζκέλσλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (π.ρ. ιήςε επηρνξήγεζεο, θαηαινγηζκφο θφξσλ, 

πξνζαπμήζεσλ θ.ι.π.) 

 Αξηζκνδείθηεο θαη αλαιπηηθή επηζθφπεζε 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, κε ηελ έλαξμε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ, πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηα ππφινηπα ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, λα 

ζπγθξίλνπλ απηά κε ηα ππφινηπα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Οη ζεκαληηθέο απηέο κεηαβνιέο απνηεινχλ επαξθή έλδεημε γηα 

ιεπηνκεξή έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη απηέο νθείινληαη ζε εχινγε αηηία. 

Δπίζεο, νη ειεγθηέο πξέπεη λα κειεηνχλ ηηο πνζνζηηαίεο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ θνλδπιίσλ, 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, φπσο ε ζρέζε ησλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο επί ησλ πσιήζεσλ, ε ζρέζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ θ.ι.π. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φηαλ ε ζρέζε ησλ δεκηψλ απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο επί πσιήζεσλ 

απμάλεηαη ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, νη ειεγθηέο πξέπεη λα δηελεξγνχλ 

ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ψζηε λα εληνπίζνπλ ηελ αηηία, πνπ 

πξνθάιεζε ηελ αχμεζε. 

Δπίζεο, φηαλ ε ζρέζε ηνπ κηθηνχ  θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά, ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, νη ειεγθηέο πξέπεη λα δηελεξγνχλ ιεπηνκεξή έιεγρν, ηνπ 

θφζηνπο πσιεζέλησλ, ησλ κελφλησλ απνζεκάησλ, ψζηε λα εληνπίζνπλ ηελ αηηία πνπ 

πξνθάιεζε ηε κεηαβνιή. 

 Φπζηθά Απνδεηθηηθά ζηνηρεία : 

Θεσξνχληαη εθείλα, πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ επηηφπηα έξεπλα θαη απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο. Σέηνηεο 

απνγξαθέο θαη έξεπλεο είλαη, θπξίσο, νη εμήο: θαηακέηξεζε ηακείνπ, απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θ.ι.π. 
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 Έγγξαθα πξνο ηνλ ειεγθηή 

Σα έγγξαθα, πνπ δεηνχλ θαη ιακβάλνπλ νη ειεγθηέο απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα 

ή απφ ηξίηνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο επί ησλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Σέηνηα έγγξαθα είλαη θπξίσο ηα εμήο : 

 Δπηζηνιέο απφ ηξίηνπο πνπ ζηέιλνληαη απεπζείαο ζηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ, Σξαπεδψλ 

θ.ι.π. νθείινπλ λα δεηνχλ θαη ζπλήζσο ιακβάλνπλ απεπζείαο επηζηνιέο απφ απηνχο. Οη 

επηζηνιέο απηέο ζεσξνχληαη απφ ηα πιένλ αμηφπηζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία επεηδή 

ζπληάζζνληαη απφ ηξίηνπο, πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ γηα ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, νη ειεγθηέο νθείινπλ λα δεηνχλ επηζηνιέο απφ Ννκηθνχο πκβνχινπο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ηηο νπνίεο βεβαηψλεηαη ε χπαξμε ηπρφλ εθθξεκψλ δηθψλ, θαζψο θαη 

ε χπαξμε ηπρφλ εκπξαγκάησλ βαξψλ επί ησλ αθηλήησλ ηεο. 

 Δπηζηνιέο ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνο ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

Λνγηζηέο. 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο νθείινπλ λα 

δεηνχλ απφ ηελ αξκφδηα, γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Γηνίθεζε ζρεηηθή 

επηζηνιή κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. Δπίζεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ειεγθηέο δεηνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο 

επηζηνιέο, πνπ θαιχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα (π.ρ. αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, πνξεία 

εξεπλψλ γηα αηαζζαιίεο, θινπέο θ.ι.π.). θνπφο ησλ αλσηέξσ επηζηνιψλ είλαη λα γίλνπλ 

γλσζηέο νη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνπ ηπρφλ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα 

ινγηζηηθά ηεο βηβιία.  

 Πιεξνθνξίεο απφ ζπλεληεχμεηο θαη παξαηεξήζεηο 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, δεηνχλ θαη άιια 

ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηξίηνπο θαη βξίζθνληαη ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ηα extrait ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηα extrait ησλ 

ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη πηζησηψλ, νη ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο, θαζψο θαη νη 

ηίηινη ησλ κεηνρψλ, πνπ θαηέρεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο, νη εθζέζεηο ησλ αλαινγηζηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ, νη εθζέζεηο ησλ εθηηκεηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θ.ι.π. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα 

ειέγρνπλ, θαηά ην δπλαηφλ ηελ γλεζηφηεηα ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ εθείλα πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 
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3.7 Γηαθνξά Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

Καη‟ αξρήλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα πνιχ επξχηεξε έλλνηα απφ απηή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο νξηζκνχο ζπκπεξαίλνπκε φηη ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, απνηειεί βαζηθή κέξηκλα ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειεγθηή ε δηαπίζησζε ηεο εηιηθξηλνχο θαη αθξηβνδίθαηεο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο (π.ρ. ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, 

ζπκκεηνρψλ, θ.ι.π.).  

Αληίζεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο ηνπ 

είλαη αξθεηά επξχο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απφ ηίπνηα.  

Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί θαη πξέπεη λα ειέγρεη φιεο 

ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο θχθινπο, δξαζηεξηφηεηεο, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο 

ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο επίζεο θαη θαηαζηήκαηα (φπνπ πθίζηαληαη) κέζσ ηεο 

επηζθφπεζεο ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ, 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, θαλνληζκψλ, αιιά θαη 

αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ππφ ην βάξνο πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ξίρλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο (ζεκεία 

ειέγρνπ) πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηνπο δηαρείξηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Νφκνο Sarbanes – Oxley (Section 

404) (2002) ησλ Ζ.Π.Α. ν νπνίνο επηβάιιεη ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ηνπο 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ 

έρνπλ ζέζεη γηα αζθαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, λα απηφ-αμηνινγνχληαη θαη λα 

πηζηνπνηνχλ ηφζν ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φζν θαη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο γηα ηελ 

επάξθεηα ηνπο εηεζίσο, φπσο θαη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηνπο. Όινη νη αλσηέξσ επηβάιιεηαη 

λα δηελεξγνχλ δνθηκέο (ηεζη) αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο 

εηεζίσο ηα νπνία ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν 

δηαθέξνπλ ηφζν ζην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ (δειαδή ηη ειέγρεηαη), φζν θαη ζην ππνθείκελν 

ηνπ ειέγρνπ (πνηα πξφζσπα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη πνηα ηα πξνζφληα ηνπο), θαζψο επίζεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 
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Αληίζεηα απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζε ζρέζε άκεζεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εμαξηψληαη απφ 

ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη δειαδή ππάιιεινη ηεο γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα 

επεξεάδεη ηελ απαξαίηεηε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ.  

Αθφκα θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθέξνπλ κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ. Έηζη, γηα λα πηζηνπνηεζεί θάπνηνο σο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 ηελ ρψξα καο γηα παξάδεηγκα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα ειεγθηηθήο 

εκπεηξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ζεηξά καζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη απφ 

ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ), ή ε θαηνρή μέλνπ ηίηινπ πηζηνπνίεζεο 

εγθεθξηκέλνπ ειεγθηή – ινγηζηή (π.ρ. CPA, ACA, ACCA, θ.ι.π.) θαη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). 

Αληίζεηα, ε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο, αιιά θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή δελ απαηηεί απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπνπδψλ, εληνχηνηο ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή 

ε θαηνρή επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο απηέο ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ 

Δζσηεξηθνχ Διεγθηή (Certified Internal Auditor - CIA), ή ηνπ Οξθσηνχ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή 

(Chartered Internal Auditor - CΜΗΗΑ). Δθείλν πάλησο πνπ πξνέρεη είλαη ε ηνπνζέηεζε 

θαηάιιεισλ πξνζψπσλ απφ απφςεσο πείξαο, ήζνπο, κνξθψζεσο θαη ηθαλνηήησλ ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηα θαζήθνληα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

ππνηαζζφκελνη ζηνπο φξνπο θαη ζηελ γξακκή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο νπνίαο εξγάδνληαη κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ζπλήζσο λα είλαη απφ αλχπαξθηνο έσο ηππηθφο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλαπηχζζνληαη θηιηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο νπφηε δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε 

αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο απνηεινχλ αλεμάξηεηα φξγαλα θαη κπνξνχλ λα αζθνχλ απεξίζπαζηα θαη 

αλεπεξέαζηα ηα θαζήθνληα ηνπο. Δδψ θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ ζαλ αληίινγν φηη ππάξρεη 

εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγεί ηνλ εθάζηνηε έιεγρν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα ζηα πιαίζηα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ φκσο δελ είλαη απηφο ν γεληθφο 

θαλφλαο, θπξίσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κεγάιεο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ 

ειέγρνληαη ηφζν απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), φζν θαη 

απφ ηηο ίδηεο ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο ηνπο, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ λα ξηζθάξνπλ 

ηελ θήκε ηνπο έρνπλ πηνζεηήζεη πνιχ απζηεξέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
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Παιηφηεξα νη δηαθνξέο εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ αξθεηά πην δηαθξηηέο 

αθνχ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαθέξνληαλ ζηελ δηνίθεζε θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, νη απαηηήζεηο ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πιένλ λα 

αλαθέξνληαη απεπζείαο ζε αλεμάξηεηε ππν-επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (επηηξνπή 

ειέγρνπ) πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ ελδηαθεξφκελσλ. 

Απνηειεί θαιή πξαθηηθή ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ψζηε λα 

κεηψλεηαη ε επηθάιπςε ησλ εξγαζηψλ είηε ηνπ ελφο, είηε ηνπ άιινπ κέξνπο. Μέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ δχν θνξέσλ ζε κία νινθιεξσκέλε 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ε κείσζε, αλ φρη ε ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ επηθαιχςεσλ θαη ε απνθπγή δηπιήο εξγαζίαο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζα παξέρεηαη ε 

βεβαηφηεηα φηη θακία πεξηνρή δελ ζα κέλεη εθηφο ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δχν απηψλ ππεξεζηψλ. 

 

3.8 Φνξνινγηθφο έιεγρνο 

Γεληθά 

Έλλνηα θαη ζθνπφο Φνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

(ειεγθηέο) κε ζθνπφ
4
: 

α. Σε δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

β. Σε δηαπίζησζε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ θαη επαιήζεπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζε ζρέζε πάληα κε ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ηεξνχκελα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

γ. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ δειψζεηο κε αλαθξηβέο πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε ηα 

δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θαη δελ ηεξήζεθαλ ηα 

νξηδφκελα βηβιία. 

 ηελ πεξίπησζε κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. 

                                                           
4
 Αναγνώςτου (2008) 
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Όξγαλα Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ: 

Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηηο Γ.Ο.Τ., Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ. – Γ.Δ.Κ.) θαη απφ ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ 

(ΤΠ.Δ.Δ.). 

Γηαθξίζεηο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ: 

 Δίδνο – Μνξθή: 

- Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο 

- Πξνζσξηλφο Έιεγρνο 

- Σαθηηθφο Έιεγρνο 

 Φνξνινγηθφ Αληηθείκελν: 

- Έιεγρνο Κ.Β.. 

- Έιεγρνο Φ. Δηζνδήκαηνο 

- Έιεγρνο Φ.Π.Α. 

- Έιεγρνο Φ.Μ.Τ., ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (Ε΄ πεγήο, εξγνιάβσλ, Ν 2112/20 πεξί 

απνδεκηψζεσλ απνιπφκελσλ θ.ι.π.) 

- Έιεγρνο επελδχζεσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Κηλήηξσλ. 

1. Πξνιεπηηθόο Έιεγρνο 

 Έννοια 

 Δίλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Β.., θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ελ γέλεη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο πξνιεπηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη θπξίσο, κε ηελ αηθλίδηα Παξνπζία ησλ 

ππαιιήισλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή εθηφο απηήο θαηά ηε δηαθίλεζε, λα 

απνηξέςεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηε δηάπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ. 

 Ο έιεγρνο κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε άιινπ βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ή 

εγγξάθνπ, εθηφο απφ απηά πνπ ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαζψο θαη θάζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία 

ή ζην θαηάζηεκα θάζε άιινπ ππφρξενπ. 

 Ο έιεγρνο απηφο επηβάιιεηαη λα είλαη νπζηαζηηθφο θαη ζχληνκνο θαη αζθείηαη θπξίσο 

απφ ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.), ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ. 

– Γ.Δ.Κ.). 
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2. Πξνζωξηλόο Έιεγρνο 

 Έννοια 

 Πξφθεηηαη γηα κνξθή ειέγρνπ πνπ εκπεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνιεπηηθνχ θαη κε 

ηνλ έιεγρν απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθδνζεί πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ, ρσξίο λα 

αλακέλεηαη λα δηελεξγεζεί ηαθηηθφο έιεγρνο, γηα λα θαηαινγηζηνχλ νη θφξνη θ.ιπ. πνπ 

νθείιεη ε επηρείξεζε. 

 Οη νθεηιέο απηέο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ή απφ ηα εθδνζέληα 

ή ιεθζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ θαη ν ππφρξενο λα 

παξέιεηςε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ ή λα ππέβαιε κελ 

δήισζε αιιά απηή λα είλαη θαηαθαλψο αλαθξηβήο. 

 

3. Σαθηηθόο Έιεγρνο 

 Έννοια – Γιαηάξειρ πος διέποςν ηη διενέπγεια ηακηικού ελέγσος 

 Πξφθεηηαη γηα ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 

ηνπ Ν. 2238/1994 θαη ν νπνίνο είλαη εκπεξηζηαησκέλνο, πιήξεο θαη νξηζηηθφο.  

 Ο ειεγθηήο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε θνξνινγεηέα χιε θαη λα ηεθκεξηψζεη ην 

πφξηζκα ηνπ, ηφζν απφ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ, φζν θαη απφ ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθν-

ξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ 

4.1 Δηζαγσγή  

 Δπαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ειεγθηή 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, απνηειεζκαηηθά, ζηηο 

ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ, πξέπεη λα έρεη ηηο αλάινγεο επαγγεικαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε. 

Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Αλεπίιεπην ήζνο, αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα θαη αλακθηζβήηεηε αξεηή. 

2. Άξηζηε γλψζε θαη κεγάιε εκπεηξία ζηε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή επηζηήκε (ζπλερήο 

ελεκέξσζε ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν). 

3. Ηθαλφηεηα ηαρείαο αληίιεςεο, επηλνεηηθφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε. 

4. Δπαγγεικαηηθή θξίζε (επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ δηα ηεο θξίζεσο ηνπ) 

5. Ηθαλφηεηα επρεξνχο θαη ζσζηήο έθθξαζεο ζην πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν  

6. Οξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο (π.ρ. νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ). 

4.2 Τπνρξεψζεηο-επζχλεο ειεγθηή 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νθείιεη :  

 Να εθθέξεη ακεξφιεπηε θαη εηιηθξηλή γλψκε, δειαδή λα κελ επεξεάδεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε γεγνλφο θ.ι.π. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξέπεη: 

 λα πηνζεηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία νπζηαζηηθά θαη εθαξκφζηκα κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ. 
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 Να ζεζπίδνληαη νπζηαζηηθά νπζηαζηηθά θαη εθαξκφζηκα κέηξα γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ηεο κε δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ακνηβήο ειέγρνπ κεηαμχ ειεγθηή θαη ειεγρφκελνπ. 

 Να κελ δέρεηαη δψξα ή δηεπθνιχλζεηο απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ησλ ζπλήζσλ νξίσλ 

κηαο εζηκηθήο πεξηπνίεζεο, επεηδή δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην ειεγθηηθφ ηνπ 

έξγν, λα επεξεάζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε ή λα θαηαζηήζεη δηαβιεηή ηελ θξίζε ηνπ. 

 Να κε δεκηνπξγεί κεγάιε νηθεηφηεηα κε ηνπο ειεγρφκελνπο, ψζηε λα κε δίδεηαη ε 

αθνξκή ζε νπνηνδήπνηε λα ακθηζβεηήζεη ην θχξνο θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ. 

 Να είλαη πξνζεθηηθφο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ εκθάληζή ηνπ, (π.ρ. επγεληθφο, θαιφ 

ληχζηκν θ.ι.π.) 

 Να κελ έρεη θακία νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο ζρέζεο σο 

ειεγθηνχ. 

 Να έρεη ηελ επηβαιιφκελε επηκέιεηα θαη εξγαηηθφηεηα, θαζψο θαη ηελ άκεζε 

επίβιεςε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη φια ηα ζέκαηα ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Να θέθηεηαη ηελ «ζπλήζε» ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία, ηελ νπνία 

έρνπλ θαη νη ινηπνί ηεο απηήο εηδηθφηεηνο. 

 Να εθηειεί ηελ ειεγθηηθή εξγαζία κε θαιή πίζηε θαη επζχηεηα. Να δέρεηαη θαηαξρήλ, 

σο εηιηθξηλή, φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ηίζεληαη ππφςε ηνπ, αιιά λα είλαη 

πξνζεθηηθφο θαη επηθπιαθηηθφο γηα ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

 Να εθθξάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε κε βάζε επαξθή θαη αμηφπηζηα ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα, πνπ απνθνκίδεη κεηά ηελ δηελέξγεηα πξνζεθηηθνχ θαη ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Να αλαπηχζζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ειέγρνπ θαη λα θαζνξίδεη ηηο δηελεξγνχκελεο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπο εγγελείο θαη ινηπνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ηε 

ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

 Να δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπ επηκέιεηα, πξνζνρή θαη εχινγε επηδεμηφηεηα, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ πξνο ηηο παξνπζηαδφκελεο 

εθάζηνηε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή αλάγθεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απνθάιπςε αλσκαιηψλ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ. 

 Να παξέρεη ζπκβνπιέο ή ππνδείμεηο, ( π.ρ. ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θ.ι.π.) νη νπνίεο 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξζή θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 Να ηεξεί ερεκχζεηα ζε ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη επαγγεικαηηθά απφξξεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, (π.ρ. ηερλνγλσζία, κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, πηζησηηθή πνιηηηθή θ.ι.π.). 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξ. 4 ηνπ Π.Γ. 226/1992 «ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

Λνγηζηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο, ηφζν ην ειεγθηηθφ φζν θαη 

ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο». 

 Να έρεη επίγλσζε ησλ επζπλψλ θαη λα αλαιακβάλεη εξγαζίεο πνπ δχλαηαη λα 

πεξαηψζεη. 

 Να δηελεξγεί ηνλ έιεγρφ ηνπ εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ιφγσ ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ  ηνπ ειέγρνπ. 

 Να κελ εκπιέθεηαη ζε επνπζηψδε ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ( π.ρ. έιεγρνο 

ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ κε ππφινηπα κηθξνχ πνζνχ θ.ι.π.). 

 Να κελ αλακηγλχεηαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Να ηεξεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε, έπεηηα απφ επηκειή εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ θαη κε νπζηψδνπο θαη αδηθαηνιφγεηεο παξέθθιηζεο απφ ηηο παξαδεγκέλεο αξρέο θαη 

θαλφλεο ειεγθηηθήο. 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο επζχλεηαη κφλν γηα ηα ζέκαηα, ηα νπνία είρε εληνιή ή 

αξκνδηφηεηα λα ειέγμεη. 

 Να παξίζηαηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην δηελεξγεζέληα έιεγρν. ( άξζξν 37 θσδ. Ν 2190/1920). 

4.3 Δίδε επζχλεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 Αζηηθή Δπζύλε 

 

Ζ επαγγεικαηηθή επζχλε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. ε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θάπνηεο εηαηξείεο ειέγρνπ  ζεσξήζεθαλ ππεχζπλεο γηα πνζά ηα νπνία 

ήηαλ δπζαλάινγα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ακνηβή ηνπ ειέγρνπ θαη κε ηελ άκεζε επζχλε ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ. πλήζσο νη ειεγθηέο 

δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη ε ηάζε είλαη λα ζηξέθεηαη θαλείο θπξίσο 

θαηά ηνπ κέξνπο εθείλνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο. Πνιιέο 

πξνηάζεηο έρνπλ γίλεη ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαζεζηψο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

πην δίθαην γηα ηνπο ειεγθηέο. Οη πξνηάζεηο απηέο πξνβιέπνπλ ηε γελίθεπζε ηνπ νξίνπ αζηηθήο 

επζχλεο, ηε δπλαηφηεηα ησλ ειεγθηψλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο κε ζχκβαζε, ηε 

κεηαηξνπή ησλ εηαηξεηψλ ειέγρνπ ζε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηελ θαζηέξσζε ηεο 

αλαινγηθήο επζχλεο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ 

θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ.  
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Ζ αξρηθή πξφηαζε ηεο πέκπηεο νδεγίαο γηα ην δίθαην ησλ εηαηξεηψλ πξνέβιεπε φηη ε 

επζχλε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ έλαληη ηξίησλ ζα ήηαλ απεξηφξηζηε. Ζ 

ηξνπνπνηεκέλε πξφηαζε δελ πεξηιακβάλεη δηάηαμε βάζεη ηεο νπνίαο λα επηβάιιεηαη επζέσο 

επί ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ επζχλε έλαληη ηξίησλ, αιιά πξνβιέπεη φηη νη ειεγθηέο έρνπλ 

επζχλε κφλν έλαληη ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ 

ζίγνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηελ επζχλε πνπ κπνξεί λα έρνπλ έλαληη ησλ κεηφρσλ θαη ηξίησλ 

δπλάκεη ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε απηή ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

Τπνπξγψλ, ην θείκελν έγηλε ζαθέζηεξν κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε λα 

ξπζκίζνπλ ηα ζέκαηα αζηηθήο επζχλεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ζα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε 

δεκία ηεο εηαηξείαο, ησλ κεηφρσλ ή ηξίηνπ, πνπ πξνθαιείηαη απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ησλ 

ειεγθηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Χζηφζν ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηηξέπνπλ λα ηίζεληαη φξηα γηα ηελ αζηηθή επζχλε, κε λφκν ή κε ζπκβαηηθνχο φξνπο, ζηελ 

πεξίπησζε ακέιεηαο ησλ ειεγθηψλ. Χζηφζν νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ Πέκπηε νδεγία 

ζηακάηεζαλ ην 1991. 

 Πνηληθή Δπζύλε 

Ζ πνηληθή επζχλε ηνπ ειεγθηή νξηνζεηείηαη φηαλ απηφο παξαβαίλεη ην θαζήθνλ ηεο κε 

παξάλνκεο ζεψξεζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο 

δήισζεο θνιιήκαηνο δηνξηζκνχ ηνπ σο ειεγθηή. χκθσλα κε ην άξζξν 63β λ.2190/1920 38 :  

 Όζνη αθφκα θαη ιφγσ ακέιεηαο ζεψξεζαλ σο λφκηκν ,ππνινγηζκφ πνπ θαηαξηίζζεθε παξά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

  Όζνη ελ γλψζεη ηνπο ζπλέηαμαλ ή ελέθξηλαλ ηζνινγηζκφ ελαληίνλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 Όζνη κε νπνηνδήπνηε θίλεηξν επηρείξεζαλ ηε δηαλνκή θεξδψλ ή ηφθσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

απφ κε ιεθζέληα πξαγκαηηθά θέξδε.  

 Όζνη εθ πξφζεζεο παξέιεηςαλ λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε θαηά παξάβαζε ηνπ 

λφκνπ. 

  Όζνη αξλήζεθαλ ή ακέιεζαλ λα ζπκκνξθσζνχλ θαηά ην θαηψηαην φξην δεθαπελζήκεξεο 

πξνζεζκίαο απφ ηε πξφζθιεζε ηεο επνπηηθήο αξρήο. Ζ πνηλή γηα ηνλ ειεγθηή πξνβιέπεηαη λα 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη' 

ειάρηζηνλ ή κε κία απφ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν. 
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Πεηζαξρηθή Δπζύλε 

Ζ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ ππαιιήισλ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

δηθαίνπ (άξζξα 106 έσο 146Β ηνπ λ. 3528/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ) ην νπνίν, 

δηεπθξηλίδεηαη, φηη δελ απνβιέπεη κφλν ζηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ππαιιήισλ, σο αλζξψπσλ θαη πνιηηψλ. Γη' απηφ θαη ε ζεκειίσζε ηεο 

πεηζαξρηθήο επζχλεο πξνυπνζέηεη κία ζεηξά δηαηππψζεσλ, νη νπνίεο αλ δελ πιεξνχληαη, ν 

ππάιιεινο δελ δηψθεηαη. Έηζη, φηαλ ν ππάιιεινο θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο, 

δελ θηλδπλεχεη λα ηηκσξεζεί. 

Δηδηθφηεξα, κηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ππαιιήινπ, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ζηνηρεηνζεηεί πεηζαξρηθή επζχλε κφλν φηαλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα δει. δφινο 

ή ακέιεηα απφ πιεπξάο ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία ζίγεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη 

παξάιιεια ε ππαίηηα απηή πξάμε ή παξάιεηςε κπνξεί λα ηνπ θαηαινγηζηεί, δηαθνξεηηθά δελ 

πθίζηαηαη θαη ε έλλνηα ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο (Παξάξηεκα 2, άξζξν 106 ΓΚ). 

Ηζηθή Δπζύλε 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο έρεη επζχλε απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη γεληθά ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επί ησλ νπνίσλ έρεη εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ κέζα 

απφ ηε δεκνζηεπκέλε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ. Ζ επζχλε απηή επηβάιιεηαη κέζα απφ ηνλ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο. Ο θψδηθαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή 

επζχλε ησλ ειεγθηψλ έρεη ζεζπηζηεί δηφηη νη λνκηθέο επζχλεο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην 

εθάζηνηε λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ επαξθνχλ λα πεξηγξάςνπλ αιιά θαη λα δηακνξθψζνπλ 

πιήξσο ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

Ο θψδηθαο απηφο ζπκπεξηθνξάο πνπ νηθεηνζειψο αλαιακβάλεη λα επηβάιιεη ζηα κέιε 

ηνπ ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο ηελ νπνία επηβάιιεη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο. θνπφο ηεο χπαξμεο 

ηεο εζηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε ελδπλάκσζε ηνπ επαγγέικαηνο 

απέλαληη ζηνπο πειάηεο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Παξφια απηά δελ έρεη ζεζπηζηεί αθφκα 

ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο θνηλσληθήο , επαγγεικαηηθήο θαη επζχλεο πνπ λα εθαξκφδεηαη πάγηα 

απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Κάζε ειεγθηηθή εηαηξεία δηαζέηεη ηνλ δηθφ ηεο 

θψδηθα αλάινγα κε ηελ εηθφλα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ  εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Οη θαλφλεο θαη ηα πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο ελαζρφιεζεο κε ην επάγγεικα θαζψο ηεο 

πείξαο θαη ηνπ ραξαθηήξα θάζε ειεγθηή. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
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Ζ πξνζσπηθή εζηθή εγγχεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

4.4 Αλεμαξηεζία Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

χκθσλα κε ηελ φγδνε νδεγία, ν Οξθσηφο Διεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο. 

Καηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο νδεγίαο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί έλαο θνηλφο 

νξηζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα απηφ 

δηαθνξεηηθά απφ θάζε θξάηνο κέινο. 

Ζ αλεμαξηεζία απνηειεί ην νπζηαζηηθφηεξν κέζν γηα λα κπνξεί ν ειεγθηήο λα 

απνδεηθλχεη φηη εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ αληηθεηκεληθά. Χο αλεμαξηεζία λνείηαη ηφζν ε 

αλεμαξηεζία ηνπ πλεχκαηνο, δειαδή ε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη φηη φια 

ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξνο εθηέιεζε θαζήθνλ, θαη ε 

αλεμαξηεζία φπσο παξνπζηάδεηαη πξνο ηα έμσ, δειαδή ε αλάγθε απνθπγήο θαηαζηάζεσλ θαη 

πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία, είλαη ηφζν ζνβαξά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ακθηβνιίεο ζε 

έλαλ ηξίην γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο & ην ΦΔΚ 

364/Β/7.5.1997:        

 Κάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ αδπλαηεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, ψζηε λα παξέρεη κηα έληηκε 

θαη ακεξφιεπηε γλψκε, νθείιεη λα κε απνδερζεί ηελ εξγαζία ή λα δηαθφςεη ηελ αλαηεζείζα 

ζε απηφλ εξγαζία, αλ νη ππάξρνπζεο ή δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο θινλίδνπλ είηε ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνο απηφλ εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ, είηε ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ζπλαδέιθνπο κέιε ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

Γηα ηελ κε απνδνρή ή ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή, 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην .Ο.Δ.Λ. θαη φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη νξηδφκελεο απφ ηελ παξ. 4 ηνπ πην θάησ άξζξνπ 8 δηαδηθαζίεο. 

 Κάζε ειεγθηηθφο θνξέαο θαη θάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ.Λ. νθείιεη λα ηεξεί ηνπο 

αθφινπζνπο θαλφλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ: 

 

 Να κελ παξέρεη ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί.  

Γελ είλαη αζπκβίβαζηε ε παξνρή ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα 
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ησλ παξερφκελσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαηεζέλ ζ‟ απηφλ έξγν.  

Ζ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή. 

 Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρφκελνπ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηελ θξίζε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο 

ή απνθάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

 Να ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρφκελσλ ή 

άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο 

αληηθεηκεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή 

εξγαζία ηνπ. 

 Να κελ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ ή απφ ην 

πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

 Να κε απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα. 

 Να κελ δέρεηαη απφ ηνλ ειεγρφκελν πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα, πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ. 

 Να κελ δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ 

ηεο λφκηκνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αλάζεζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο ηνπ. 

 Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην 

επάγγεικα, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε 

αλαηηζέκελεο ζ‟ απηφλ εξγαζίαο. 

 Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ή ζε ειεγθηηθφ θνξέα ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δηαπξαγκάηεπζε ή εθ ησλ πζηέξσλ κείσζε ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ.  

Παξέθθιηζε απφ ηελ απαγφξεπζε απηή επηηξέπεηαη κφλν αλ ζπληξέρεη εηδηθά αηηηνινγεκέλνο 

ιφγνο θαη έρεη ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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 Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ε αλάιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ απφ λφκν ειέγρνπ 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ν ίδηνο ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα 

ηνπ έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ σο ηαθηηθνχ 

ειεγθηή ηεο νηθνλνκηθήο απηήο κνλάδαο: 

 είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο, 

 είηε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, 

 είηε νηθνλνκηθφο, ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ή εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε 

θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Ζ απαγφξεπζε απηή κπνξεί λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο φηη απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία ησλ 

ειεγθηψλ. Απφ πνιιέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δηαηεζεηκέλεο λα ακθηζβεηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, λα 

αλαδεηήζνπλ ηε γλψκε δηάθνξσλ πεγψλ, λα δεηήζνπλ λνκηθή ζπκβνπιή γηα ηηο απφςεηο ησλ 

ειεγθηψλ θαη λα αιιάμνπλ ηνπο ειεγθηέο ηνπο. Οξηζκέλεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη, ζα ήηαλ νπηνπηθφ λα ππνζέζεη θαλείο 

φηη φινη νη ειεγθηέο αδηαθνξνχλ πιήξσο γηα ην αλ ζα ράζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Μηα θξηηηθή 

πνπ δηαηππψζεθε είλαη φηη κεησζεί ε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία ησλ ειεγθηψλ ππέξ κηαο 

πην «εκπνξηθήο» ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε θάζε θξάηνο-κέινο αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο παξαδφζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Δίλαη απίζαλν λα επηηεπρζεί βξαρππξφζεζκα ζε επίπεδν ΔΔ θνηλφο νξηζκφο ν νπνίνο ζα 

θαιχπηεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ. Ζ ζέζπηζε 

θαλφλσλ πεξί αλεμαξηεζίαο δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ 

ζηελ πξάμε. 

Χζηφζν, κηα  ζπκθσλία πάλσ ζε θνηλή βάζε αξρψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ζα 

απνηεινχζε ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ εγθαζίδξπζε εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ειέγρνπ. Σηο αξρέο απηέο ζα κπνξνχζαλ επεμεξγαζηνχλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

θιάδνπ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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4.5 Έθζεζε ειέγρνπ 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη : 

 Να δηελεξγεί έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ, απφ 

απηφλ, νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη : 

Ο έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ (ΓΠΔ). 

Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Δπηζθφπεζεο. 

 Να ρνξεγεί Έθζεζε Διέγρνπ, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Να ρνξεγεί Έθζεζε Δπηζθφπεζεο, κεηά ηελ πεξάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο 

ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο ινηπψλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ 

ζπλζέηνπλ έιεγρν ή επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. δηελέξγεηα ζπκθσλίαο 

κφλνλ ησλ εηζπξαθηέσλ ή πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ή απνγξαθήο κφλνλ ησλ απνζεκάησλ, 

θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θ.ι.π.), ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ ΓΠΔ θαη λα ρνξεγεί ηελ έθζεζή ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα εθζέζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα Πξφηππα απηά. 

εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα ειέγρεη θαη ηελ 

εηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη θαηαρσξεκέλε 

ζηα αληίζηνηρα πξαθηηθά, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ. 

 Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ζπληάμεη εηδηθή 

έθζεζε ειέγρνπ (“έθζεζε ππνδείμεσλ” ή “Management letter”), απεπζπλφκελε πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

ηελ έθζεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν. 

θνπφο ηεο έθζεζεο απηήο είλαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο νη αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο, πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, νη δηαρεηξηζηηθέο παξαιείςεηο, πνπ ηπρφλ δηαπηζηψζεθαλ, νη ειιείςεηο ζηα δηάθνξα 
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δηθαηνινγεηηθά ηεο δηαρείξηζεο, ηα ινγηζηηθά ζθάικαηα θ.ι.π., ψζηε λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο. 

 Γνκή ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο 

Διεγθηήο Λνγηζηήο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ ζηε ρνξεγνχκελε Έθζεζε Διέγρνπ. 

Ζ Έθζεζε Διέγρνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνπο εληνιείο ηνπ ειέγρνπ ( π.ρ. πξνο ηνπο 

κεηφρνπο Α.Δ. θ.ι.π.) θαη απνβιέπεη ζηελ ελεκέξσζε απηψλ, θαζψο θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Ζ Έθζεζε απηή πεξηιακβάλεη πέληε (5) παξαγξάθνπο : 

ηελ πξψηε παξάγξαθν, κε ηελ θξάζε «Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο…» γίλεηαη εμαηνκίθεπζε ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηε δεχηεξε παξάγξαθν, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνδφκελν ινγηζηηθφ πιαίζην (ΓΠΥΑ ή ΔΛΠ) 

ηελ ηξίηε παξάγξαθν, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, 

ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, 

εδξαησκέλεο ζην δηελεξγεζέληα έιεγρν. 

ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν, θαη κεηά ηε θξάζε «Απφ ηνλ αλσηέξσ έιεγρν πξνέθπςαλ ηα 

εμήο….», πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ νπζηψδεηο παξαηεξήζεηο (επηθπιάμεηο) πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη επεξεάδνπλ ηε γλψκε ηνπ 

ειεγθηή. 

χκθσλα κε ηα ΓΠΔ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα πεξηιάβεη ζρεηηθή 

παξαηήξεζε, ζηελ παξάγξαθν Παξαηεξήζεσλ ή «Βάζε γηα δηαθνξνπνηεκέλε Γλψκε» ηεο 

Έθζεζεο Διέγρνπ ή ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 

1. Όηαλ δηαπηζηψζεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ 

έγηλαλ θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηα ΓΠΥΑ, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ Πξνηχπσλ απηψλ ή απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη παξέθθιηζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εηδηθψλ λφκσλ 

θαη θαλφλσλ θαη παξάιιεια ππάξρεη νπζηψδεο επίδξαζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

δειαδή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πξάγκαηη νπζηψδε αλαθξίβεηα, θαη 
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2. Όηαλ πεξηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ επαξθνχο γλψκεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, είηε ιφγσ κε εθαξκνγήο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο απφ αληηθεηκεληθή αδπλακία 

(π.ρ. θαζπζηέξεζε εθινγήο ηνπ θ.ι.π.) ή απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ αξκνδίσλ ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (π.ρ. παξεκπφδηζε ζηνλ έιεγρν θ.ι.π.), είηε ιφγσ κε 

ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ, δειαδή ππάξρεη 

αδπλακία απφθηεζεο επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

ηελ Πέκπηε παξάγξαθν, πνπ είλαη θαη ζεκαληηθφηεξε, πεξηιακβάλεηαη ε Γλψκε ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή. Ο ηχπνο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ θαη ηεο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ γλψκε πνπ εθθξάδεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο ζηελ  έθηε παξάγξαθν, θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ θξάζε «ρσξίο λα δηαηππψλνπκε 

επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε 

ζεκείσζε…», πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα έκθαζεο. 

χκθσλα κε ην ΓΔΠ 706 «Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιισλ 

ζεκάησλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ», ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, θαηά 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε, ζεσξεί αλαγθαίν λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ηξίησλ ζε 

θάπνηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία, έζησ  θαη αλ απηή πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα πεξηιάβεη, ζε ηδηαίηεξε παξάγξαθν έκθαζεο, ζρεηηθή ζεκείσζε, ε 

νπνία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλψζηε ηελ εληχπσζε παξαηήξεζεο, ε νπνία ζα 

έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) έρεη πξφζθαηα 

θπθινθνξήζεη, ζε ζρέδην, λέν ππφδεηγκα έθζεζεο ειέγρνπ. 

Με βάζε ην ζρέδην απηφ επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα ζηε πξψηε παξάγξαθν παξαηίζεληαη ε «ε Γλψκε Διεγθηή» θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κε ηε ζεηξά νη παξάγξαθνη ¨Βάζε γηα Γλψκε», «Βαζηθά ζέκαηα 

Διέγρνπ», «Γπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο», «Δπζχλε Γηνίθεζεο», «Δπζχλε 

Διεγθηή», «Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ ζεκάησλ». 

4.6 Γλψκε Διεγθηή – είδε απηήο 

 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειέγρνπ ή ηεο επηζθφπεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα δηαηππψζεη ηελ Γλψκε ηνπ ή ην ζπκπέξαζκα 
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επηζθφπεζεο ζηελ αληίζηνηρε έθζεζε πνπ ζα ρνξεγήζεη (έθζεζε ειέγρνπ ή έθζεζε 

επηζθφπεζεο). 

ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νθείιεη λα εθθξάζεη κε 

ζαθήλεηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζε κηα νξηζκέλε εκεξνκελία, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ( ΓΠΥΑ ή θσδ. Ν.2190/1920 θαη ΔΓΛ). 

ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο επί ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο  νθείιεη λα 

δηαηππψζεη ην ζπκπέξαζκα ηνπ φηη, κε βάζε ηελ δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη 

πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ νηηδήπνηε, πνπ ζα ηνλ νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε άπνςε 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν ινγηζηηθφ πιαίζην (ΓΛΠ 34 ή ΔΛΠ). 

χκθσλα κε ηα ΓΠΔ, ππάξρνπλ νη θαησηέξσ ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο γλσκψλ: 

1) Με δηαθνξνπνηεκέλε γλώκε 

Δάλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρεη πξνθχςεη θακία 

παξαηήξεζε πνπ λα επεξεάδεη νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

Λνγηζηήο νθείιεη λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ, ρσξίο θακία επηθχιαμε (κε δηαθνξνπνηεκέλε 

γλψκε) 

Ζ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ειέγρνπ γίλεηαη σο εμήο : 

«Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ…». 

Αληίζηνηρα, ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο επηζθφπεζεο γίλεηαη σο εμήο : 

«Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε 

πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 ή ηα ΔΛΠ. 

 

2) Με επηθύιαμε 

Δάλ ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ έρνπλ πεξηιεθζεί παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχλ 

παξεθθιίζεηο απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, παξαιείςεηο δειαδή νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πξάγκαηη νπζηψδε αλαθξίβεηα θ.ι.π. ή θαη ζέκαηα 

πεξηνξηζκνχ ζην εχξνο θαη ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ππάξρεη αδπλακία απφθηεζεο 

επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ νη νπνίεο: 

o Δίλαη νπζηψδεηο, αιιά φρη δηάρπηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα απαηηείηαη 

ε έθθξαζε αξλεηηθήο γλψκεο ή αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη  
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o Δπεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά φρη ζε βαζκφ πνπ λα 

έρνπλ θαηαζηεί ειιηπείο ή παξαπιαλεηηθέο, ηφηε ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα 

εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ κε επηθχιαμε σο πξνο ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. 

Ζ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη σο εμήο : 

«Με εμαίξεζε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ κλεκνλεχεηαη (ή 

κλεκνλεχνληαη) ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηά ηε γλψκε καο νη ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ….». 

Αληίζηνηρα, ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο επηζθφπεζεο  γίλεηαη σο εμήο : 

«Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε θαη κε εμαίξεζε ην ζέκα ( ή ηα ζέκαηα) πνπ 

πεξηγξάθεηαη (ή πεξηγξάθνληαη) ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο νηηδήπνηε, πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζηεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 ή ηα 

ΔΛΠ».  

3) Αξλεηηθή γλώκε 

Δάλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ έρνπλ πεξηιεθζεί παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχλ 

παξεθθιίζεηο απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, παξαιείςεηο θ.ι.π.  

δειαδή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ πξάγκαηη νπζηψδε αλαθξίβεηα νη νπνίεο : 

o Δίλαη νπζηψδεηο θαη δηάρπηεο ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε έθθξαζε γλψκεο κε επηθχιαμε 

θαη  

o Δπεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν ζεκαληηθά ή εθηεηακέλα 

πνπ έρνπλ θαηαζηεί ν θαηαζηάζεηο απηέο ειιηπείο ή παξαπιαλεηηθέο, ηφηε ν Οξθσηφο 

Διεγθηήο Λνγηζηήο νθείιεη λα εθθξάζεη αξλεηηθή γλψκε. 

Ζ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη σο εμήο : 

«Δμαηηίαο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηά ηε γλψκε 

καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ….». 

Αληίζηνηρα, ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο επηζθφπεζεο γίλεηαη σο εμήο : 

«Με βάζε ηελ δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε θαη εμαηηίαο ηνπ ζέκαηνο (ή ησλ ζεκάησλ) πνπ 

πεξηγξάθεηαη ( ή πεξηγξάθνληαη) ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε 

νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζηεί , απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 34 ή ηα ΔΛΠ». 
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4) Αδπλακία έθθξαζεο γλώκεο 

Δάλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ έρνπλ πεξηιεθζεί παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

πεξηνξηζκνχ ζην εχξνο θαη ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ππάξρεη αδπλακία απφθηεζεο 

επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ν νπνίεο : 

o Δίλαη νπζηψδεηο θαη δηάρπηεο, ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε έθθξαζε γλψκεο θαη 

o Παξέρνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ζρεηηθή δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη σο εμήο : 

«Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, αδπλαηνχκε λα εθθέξνπκε γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Αληίζηνηρα, ε ζρεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο επηζθφπεζεο γίλεηαη σο εμήο : 

«Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, αδπλαηνχκε λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δηάρπηεο επηπηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

εθείλεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή : 

α) Γελ πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

β) Αλ πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην α), αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4.7 Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ειεγθηήο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 

επηζήκαλζεο εηδηθνχ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκα 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 ηφρνο ηνπ ειεγθηή  

Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη
5
:  

                                                           
5
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Έρνληαο δηακνξθψζεη γλψκε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή 

ησλ ρξεζηψλ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη απαξαίηεην λα ην πξάμεη, κέζσ πξφζζεηεο 

ζαθνχο γλσζηνπνίεζεο ζηελ έθζεζή ηνπ, πεξί: 

(α) Θέκαηνο ην νπνίν, αλ θαη έρεη δεφλησο παξνπζηαζηεί ή γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο   

θαηαζηάζεηο,  είλαη  πάλησο  ζεκειηψδνπο  ζεκαζίαο  γηα  ηελ  θαηαλφεζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ 

 θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ή   

(β) Οπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ην ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ειέγρνπ, ησλ επζπλψλ ηνπ ειεγθηή ή ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο θαη

 κε ηελ παξάγξαθν άιινπ ζέκαηνο. 

πγθέληξσζε επαξθψλ θαη θαηαιιήισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ  

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα πεξηιάβεη παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ έθζεζή ηνπ, κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπγθεληξψζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ην ζέκα δελ είλαη νπζησδψο εζθαικέλν ζ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ή 

φηη ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην έρεη ηεξεζεί απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά. 

Αλαθνξά κφλν ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Ζ παξάγξαθνο έκθαζεο ζέκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη κφλν ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο ε ζπκπεξίιεςε 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο απφ απηέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, ή γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ππνλνεί φηη ην 

ζέκα δελ έρεη παξνπζηαζηεί ή γλσζηνπνηεζεί θαηάιιεια. Παξαδείγκαηα πεξηζηάζεσλ φπνπ ν 

ειεγθηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη απαξαίηεην λα πεξηιάβεη παξάγξαθν έκθαζεο ζέκαηνο ζηελ 

έθζεζή ηνπ είλαη
6
 : 

 Ζ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα πνιχ ζεκαληηθήο δηθαζηηθήο δηέλεμεο, 

ή ξπζκηζηηθνχ κέηξνπ. 

 Ζ πξψηκε εθαξκνγή (φπνπ επηηξέπεηαη) λένπ ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ (γηα 

παξάδεηγκα, λένπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) πνπ έρεη 

δηάρπηε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξηλ απφ ηε εκεξνκελία ηζρχνο 

ηνπ. 

                                                           
6
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 εκαληηθή θαηαζηξνθή πνπ είρε, ή εμαθνινπζεί λα έρεη, ζνβαξή επίπησζε ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. 

 Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζε πξνγξάκκαηα, ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Αληηθαηηθνί λφκνη, θαλνληζκνί, νδεγίεο κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ειεγρφκελν 

θνξέα. 

 Απάηε ή δεκίεο 

 εκαληηθέο ζπλαιιαγέο.  

 εκαληηθέο αδπλακίεο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ 

 Ακθηζβεηνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. 

 πλαιιαγέο πνπ δηεμάγνληαη ρσξίο ηε δένπζα πξνζνρή ζηελ νηθνλνκηθφηεηα. 

 Αλακνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

 Έιιεηςε δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο. 

 Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 Θέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 Θέκαηα εζηθήο (π.ρ. ζπκπεξηθνξά δεκνζίσλ ππαιιήισλ). 

 Αλαπνηειεζκαηηθή θαη κε νηθνλνκηθή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δεκνζίνπ. 

εκεηψλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ηεο  παξαγξάθνπ  άιισλ  ζεκάησλ,  φηαλ  νη  ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο  δελ  παξνπζηάδνληαη  ή  

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ο ειεγθηήο κπνξεί επίζεο λα ζεσξήζεη απαξαίηεην λα πεξηιάβεη παξάγξαθν έκθαζεο 

ζέκαηνο ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα κε ζπκκφξθσζεο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηα νπνία έρνπλ απνηππσζεί/γλσζηνπνηεζεί κε αθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. κε θαλνληθή αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ). 

Χζηφζν, παξάγξαθνο έκθαζεο ζέκαηνο ζρεηηθή κε ζέκαηα κε ζπκκφξθσζεο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεηαη, κφλν φηαλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα εθθξάζεη μερσξηζηή 

γλψκε επί ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

Παξάγξαθνο άιινπ ζέκαηνο 

Όηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή είλαη απαξαίηεην λα γλσζηνπνηεζνχλ άιια ζέκαηα 

πνπ δελ παξνπζηάδνληαη /γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία 

θξίλνληαη ζρεηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειέγρνπ, ησλ επζπλψλ ηνπ 

ειεγθηή ή ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, απηά κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζε παξάγξαθν κε ηίηιν 

«Λνηπά ζέκαηα», ή κε άιιε θαηάιιειε επηθεθαιίδα. Ζ παξάγξαθνο απηή πξέπεη λα ηίζεηαη 
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ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή, ή κεηά ηελ παξάγξαθν έκθαζεο 

ζέκαηνο εθφζνλ πθίζηαηαη ηέηνηα θαη νθείιεη λα αληαλαθιά ζαθψο φηη ην ζέκα ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη δελ απαηηείηαη λα παξνπζηαζζεί/γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηελ παξάγξαθν απηή δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ε 

λνκνζεζία, νη θαλνληζκνί ή άιια επαγγεικαηηθά πξφηππα (π.ρ. πξφηππα δενληνινγίαο πεξί 

εκπηζηεπηηθφηεηαο πιεξνθνξηψλ ) απαγνξεχνπλ ζηνλ ειεγθηή λα ηηο γλσζηνπνηεί, νχηε 

πιεξνθνξίεο ε παξνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ 

θνξέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 

5.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ηα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ έρνπλ εκθαληζηεί 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη έρνπλ έιζεη λα πξνζζέζνπλ 

κηα λέα κνξθή θηλδχλνπ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα: ηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο 

πνπ πθίζηαληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα πεηχρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξνπο 

ζηφρνπο σζεί πνιιέο θνξέο ζηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ παξαπνίεζε 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηηο ΖΠΑ θπξίσο, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. Μεγάια εηαηξηθά 

ζθάλδαια φπσο Lucent, Xerox, Enron, Global Crossing, WoldCom, θφζηηζαλ ζε επελδπηέο, 

πηζησηέο, εξγαδφκελνπο θ.ά. πάλσ απφ 500 δηζ. δνι. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Ο Griffiths (1981) αλαθέξεη φηη ε «Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή είλαη ην κεγαιχηεξν θφιπν κεηά 

ην Γνχξεην Ίππν». 

ε έξεπλα ηνπ Berry (1987) φπνπ εμεηάδεη πνηεο πιεξνθνξίεο ελδηαθέξνπλ ηνπο 

ηξαπεδίηεο λα έρνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ 

γηα ηε ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ ή φρη, ην 91% απάληεζε φηη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο είλαη ε ειεγθηηθή αλαθνξά ηελ νπνία κειεηνχλ, κάιηζηα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

Σα κεγάια σζηφζν, εηαηξηθά ζθάλδαια έδεημαλ φηη ζηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ εκπιέθνληαη κφλν ηα ζηειέρε δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηεξαξρίαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε θαη ζπλεξγαδφκελνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη, αιιά θαη νη ίδηεο νη εηαηξείεο 

ειεγθηψλ φπνπ κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιήςεηο δελ αμηνινγνχλ πνιιέο θνξέο απνηειεζκαηηθά 

ηελ αθξίβεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σν ειεγθηηθφ έξγν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή ζθελή θαηαγξάθεηαη κε ην λφκν 

(Π.Γ. 226/1992), φπνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο εμεηάδνπλ ην 

θαηά πφζν νη ειεγρζέληεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ «Αθξηβνδίθαηα» (fairly) ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Αλ θαη ν ζθνπφο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο έρεη κεηαηνπηζηεί ζήκεξα απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο απάηεο ζηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο δηαηχπσζεο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, ε 

χπαξμε απάηεο, δφινπ θαη ακέιεηαο δελ κπνξεί λα κελ θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζηελ 

http://www.caseplace.org/d.asp?d=1223
http://www.corporatenarc.com/xeroxscandal.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal
https://simatoros.wordpress.com/2010/01/28/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-h-m%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CF%80/Global%20Crossing%20scandal
http://www.associatedcontent.com/article/162656/worldcom_scandal_a_look_back_at_one.html
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ειεγθηηθή εξγαζία. Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of 

Certified Public Accountants – AICPA) ζην πξφηππν Statement on Auditing Standards (SAS) 

99, δηαρσξίδεη ην ιάζνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ακέιεηα απφ ην ιάζνο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

απάηε (Fraud) αλαθέξνληαο φηη απάηε είλαη «ε ζθφπηκε παξάβιεςε πνζψλ ή παξαπνίεζε 

ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξηψλ». 

 Ζ απάηε κπνξεί λα δηαπξαρζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη 

κπνξεί λα δξνχλ ελ αγλνία ηεο επηρείξεζεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο (ππεμαίξεζε ρξεκάησλ ή 

ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Δπίζεο, ε απάηε κπνξεί λα ζπκπξαρζεί ζε ζπλδπαζκφ 

κεξηθψλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη πξνκεζεπηέο ή πειάηεο. 

 Βέβαηα, ε απάηε κπνξεί λα δηαπξάηηεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηνίθεζεο, κε 

ηελ αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, κε ζηφρν ηε ζπγθάιπςε δπζκελψλ ή κε 

θαλεξψλ απνηειεζκάησλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ κπνξνχλ λα ππεξεθηηκψληαη ή λα ππνεθηηκψληαη 

αλάινγα θάζε θνξά κε ην ζηφρν πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ φπσο, παξνρή πίζησζεο, επίηεπμε 

εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο, πιεξσκή ή κε κεξηζκάησλ, κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο, δφιηα 

πηψρεπζε, παξαπιάλεζε ησλ αληαγσληζηψλ, θνξνδηαθπγή θ.ά. 

 Οη απάηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηά δηθαηνινγεηηθά 

(ηηκνιφγηα, θνξησηηθέο, δειηία απνζηνιήο, κηζζνδνζίεο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θ.ά.), 

λφζεπζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ (αξηζκεηηθά ιάζε, 

παξάιεςε κεηαθνξάο πνζψλ, κε ινγηζηηθνπνίεζε δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ θ.ά.), 

απμνκείσζε ηεο απνγξαθήο, ή ζπλερνχο αιιαγήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, παξνπζίαζε αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο δηθά ηνπο, ινγηζηηθνπνίεζε 

εηθνληθψλ πξάμεσλ θαη εγγξαθψλ. Σν Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 240, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν φξνο παξαπνίεζε 

αλαθέξεηαη σο ε εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ςεχηηθε παξνπζίαζε 

(misrepresentation) ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γεληθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο 

επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαπνίεζεο, νη αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο 

γλψκεο επηθεληξψλνληαη φρη κφλν ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο άιια θαη ζηνπο ειεγθηέο θαη 

ζηελ αδπλακία εληνπηζκνχ θάπνηνπ ιάζνπο ή απάηεο. 
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 Πεξίπηωζε Enron
7
 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έιιεηςεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο, 

βξίζθνπκε ζηελ ππφζεζε ηεο Enron φπνπ ε δηεζλήο ειεγθηηθή Arthur Andersen ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο. Απηή ε ππφζεζε έθεξε ζην θσο ηελ 

αδπλακία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν. 

Ηζηνξηθά 

Ζ Enron Corp ζρεκαηίζηεθε ην 1985. Πξηλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο ην 2001, ππήξμε κηα 

εγέηηδα πνιπεζληθή εηαηξία παξαγσγήο ελέξγεηαο. Έδξεπε ζην Houston ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

εμεηδηθεπφηαλ ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε κεγάισλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ, φπσο εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Δίρε επίζεο ηζρπξή παξνπζία 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Μφλν 

ζηηο Ζ.Π.Α. δηαρεηξηδφηαλ έλα δίθηπν αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κήθνπο πεξίπνπ 

60.000 ρικ. ην νπνίν κεηέθεξε ην 20% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ Ζ.Π.Α. θαη έηζη ε Enron 

ζεσξνχληαλ σο ε κεγαιχηεξε εηαηξία θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο ΖΠΑ. Σν 1994, ζχκθσλα κε ηε 

ιίζηα ηνπ πεξηνδηθνχ Fortune, θαηαηάρζεθε 438ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ηνπ θφζκνπ ελψ ην 

1995 είρε έζνδα άλσ ηνπ 9,2 δηο $ θαη ιεηηνπξγηθά θέξδε 944 εθαη. $. Ζ Enron είρε 

δηεζλνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ κεγάισλ ελεξγεηαθψλ 

έξγσλ, ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  

Όπσο είλαη θπζηθφ έθιεηλε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο κε κεγάια θξάηε φπσο ε Ηλδία, ε 

Κίλα θ.ιπ. Μάιηζηα θαηαζθεχαδε ην κεγαιχηεξν αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, ζην 

Gasport ηεο Ρσζίαο. Ζ Enron ρξεζηκνπνίεζε ηερληθέο δεκηνπξγηθήο θαη επηζεηηθήο 

ινγηζηηθήο, αθαηάιιειεο απφ ηερληθήο άπνςεο, γηα λα σξαηνπνηήζεη ηηο ινγηζηηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο απνθξχπηνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα δαλεηαθά ηεο θεθάιαηα. Καηάθεξε δειαδή 

λα απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο κέζσ Leasing θαη Factoring 

γηα λα παξνπζηάζεη κηα πην θνιαθεπηηθή εηθφλα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

θαη έηζη ε κεηνρή ηεο λα έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 

2001 πνπ ην ζθάλδαιν βγήθε ζηε θφξα ηα γξαθεία ινγηζηψλ ηεο αλαγθάζηεθαλ λα 

πιεξψζνπλ πξφζηηκα εθαηνκκπξίσλ $ γηα πξνζπάζεηα παξαπιάλεζεο ησλ επελδπηψλ. 

H Enron δελ εμαπάηεζε κφλν ην επελδπηηθφ ηεο θνηλφ. Δμαπάηεζε νιφθιεξν ην 

ζεζκφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Ζ πεξίπησζή ηεο φκσο απέδεημε πεξίηξαλα φηη: ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη λα αιινησζνχλ θαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο ηχπνο θπζηθά δελ έιεηπε απφ φιε απηήλ ηελ ηζηνξία αθνχ πξηλ μεζπάζεη 

ην ζθάλδαιν ζπλερψο ελίζρπε κε δεκνζηεχζεηο ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο. 

                                                           
7
 www.investopedia.com “Enron scandal” 
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Σν ζθάλδαιν Enron 

Σν ζθάζηκν ηεο θνχζθαο ησλ εηαηξεηψλ dot com πξνθάιεζε ηζρπξέο αλαηαξάμεηο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη, θπξίσο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απφ παληνχ αθνχζηεθαλ 

νξγηζκέλεο θσλέο, νη νπνίεο δεηνχζαλ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ππαηηίσλ.  Ζ Enron 

κπνξεί λα ηδξχζεθε κφιηο ην 1985 αιιά κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαδείρζεθε ζε 

ελεξγεηαθφ θνινζζφ: απφ απφςεσο ρξεκαηηζηεξηαθήο θεθαιαηνπνίεζεο, έγηλε ε έβδνκε ζε 

κέγεζνο επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ, θηάλνληαο απφ απφςεσο ηδίξνπ ζηελ 16ε ζέζε παγθνζκίσο. 

Οη "εηδηθνί" αλαιπηέο θαη ν δηεζλήο ηχπνο ηελ παξνπζίαδαλ εγθσκηαζηηθά σο ην "λέν 

εηαηξηθφ κνληέιν" θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία απμαλφηαλ κε εληππσζηαθφ ξπζκφ. ηελ 

πξάμε, ε Enron έθαλε θάηη ζαλ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή: ρξεζηκνπνηνχζε πνιιέο εηαηξείεο-

βηηξίλεο, ζηηο νπνίεο κεηέθεξε ηα ειιείκκαηα θαη ηα ρξέε, ψζηε λα εκθαλίδεη δηνγθσκέλα 

απνηειέζκαηα. ηφρνο απηήο ηεο -έκκεζεο- παξαπνίεζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ήηαλ ε 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο κεηνρήο ηεο, ψζηε λα "θνπζθψζεη" ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία 

ηεο εηαηξείαο. 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πξφζθεξε έλα αθφκε φπιν ζηελ Enron, πξνθεηκέλνπ λα 

δηνγθψζεη ηα θέξδε ηεο κε έλαλ απινχζηαην ηξφπν. Ζ εηαηξεία, φληαο αλεμέιεγθηε, άξρηζε 

λα δηαθφπηεη ζπρλά ηελ παξνρή ξεχκαηνο, κε ηελ δηθαηνινγία φηη δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ιφγσ ππεξθαηαλαιψζεσο. Χο "ιχζε" ζην -θαη' νπζία, 

αλχπαξθην- πξφβιεκα, ε εηαηξεία αχμεζε ηελ ηηκή ηεο θηινβαηψξαο. Φπζηθά, κεηά ηελ 

αχμεζε δελ μαλαπαξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα. 

πλέλνρνο ήηαλ θαη ε εηαηξεία πνπ ηελ ήιεγρε, ε Arthur Andersen, κηα εηαηξεία 

αμηνιφγεζεο ε νπνία είρε πειαηεηαθή ζρέζε κε ηελ Enron θαη, ζπλεπψο, έδηλε πςειή 

βαζκνινγία ζηελ κεηνρή ηεο. Οη κηθξνεπελδπηέο, εθεζπραζκέλνη ηφζν απφ ηα πηζηνπνηεηηθά 

ηεο Andersen φζν θαη απφ ηα εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ρχκεμαλ 

ζηελ κεηνρή ηεο εηαηξείαο, ζπξψρλνληαο ηελ ηηκή ηεο ζε δπζζεψξεηα χςε. Κη φζν ε ηηκή ηεο 

κεηνρήο ζθαξθάισλε, ηφζν απμάλνληαλ θαη ηα θνιαθεπηηθά δεκνζηνγξαθηθά ζρφιηα. Σειηθά, 

ε "θνχζθα Enron" έζθαζε ζηηο 14 επηεκβξίνπ 2001, ηξεηο εκέξεο κεηά ην ρηχπεκα ζηνπο 

δίδπκνπο πχξγνπο, νδεγψληαο ηελ εηαηξεία ζε ρξεoθνπία. Μαδί ηεο, έζβεζε απφ ηνλ ράξηε 

θαη ε ειεγθηηθή ηεο εηαηξεία, ε νπνία πηάζηεθε λα έρεη θαηαζηξέςεη πάλσ απφ έλαλ ηφλν 

έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ ππφγεηα δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ Enron. Καη καδί ηεο, 

θαηαζηξάθεθαλ θαη 4.000 εξγαδφκελνη, νη νπνίνη φρη κφλν έκεηλαλ άλεξγνη αιιά έραζαλ θαη 

ηελ πεξηνπζία ηνπο, κηαο θαη κεγάιν ηκήκα ησλ ακνηβψλ ηνπο απνηειείην απφ κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο πνπ μέκεηλαλ ζηα ρέξηα ηνπο επεηδή, βάζεη εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, απαγνξεπφηαλ 

λα ηηο πνπιήζνπλ. 
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Ζ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ θαηαθξήκληζε ηελ κεηνρή ηεο Enron ζηα 70 ζεληο, ελψ 

ζηηο αξρέο ηνχ 2001 είρε ζθαξθαιψζεη ζηα 83 δνιάξηα. Απηή ε θαηάξξεπζε νδήγεζε ζηελ 

απφγλσζε θαη ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο, επεηδή είραλ επελδχζεη ηηο 

ζπληάμεηο ηνπο (ή, έζησ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο) ζηελ Enron: ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηνπ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο είραλ απνθηεζεί απφ ζπληαμηνδνηηθά θαη 

ακνηβαία θεθάιαηα. εκεηψζεθε πσο, νη κέηνρνη κεηξνχζαλ δεκηέο 68 νιφθιεξσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ. Ζ ππεξαζπηζηηθή γξακκή ησλ θαηεγνξνπκέλσλ επέκεηλε κέρξη ηέινπο φηη 

ε εηαηξία ήηαλ πγηέζηαηε θαη ε πηψζε ηεο νθεηιφηαλ ζηνλ παληθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 

αγνξέο. Όπσο ε "θνχζθα dot com", έηζη θαη ην "ζθάλδαιν Enron" πξνζθέξεη εμαηξεηηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνχ νδεγεί ε απειεπζέξσζε-αζπδνζία. Όκσο, θαίλεηαη 

φηη ην θπλήγη ηνχ θέξδνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ζχλεζε θαη θαλέλα πάζεκα 

δελ γίλεηαη κάζεκα κπξνζηά ζην φλεηξν ηνπ γξήγνξνπ θαη εχθνινπ πινπηηζκνχ. 

Πεξίπηωζε Parmalat
8
 

Ζ Parmalat ηδξχζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ Πάξκα ηεο Ηηαιίαο θαη ζχληνκα έγηλε 

παξάδεηγκα επηηπρίαο, ράξε ζηελ επθπΐα ηνχ ηδξπηή ηεο Καιιίζην Σάληζη θαη -θπξίσο- ζηηο 

επηδνηήζεηο ηεο Δ.Ο.Κ. Απφ ην 1974, ε εηαηξεία απέθηεζε δηεζλή ππφζηαζε, δεκηνπξγψληαο 

ζπγαηξηθέο πξψηα ζηελ Βξαδηιία θαη θαηφπηλ ζηνλ Ηζεκεξηλφ θαη ηελ Βελεδνπέια. 

Παξάιιεια, έθηηαμε εηαηξείεο ζε ρψξεο πνπ πξνζέθεξαλ θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο 

(Απζηξία, Οιιαλδία, Μάιηα, Λνπμεκβνχξγν, Νεζηά Μαλ θιπ) θη αξγφηεξα έζηεζε 

εγθαηαζηάζεηο ζε θάζε ινγήο "θνξνινγηθφ παξάδεηζν" (Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, Παξζέλεο 

Νήζνη, Νήζνη Κέπκαλ θιπ). Μέζα ζε έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα αλαδείρζεθε ζε έλα απφ ηα πην 

επηηπρεκέλα κνληέια ηεο θηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Όηαλ ην 1990 ε Parmalat έκπαηλε ζην ρξεκαηηζηήξην, ήηαλ ε έβδνκε ζε κέγεζνο 

ηηαιηθή βηνκεραλία θαη θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ αγνξά γάιαθηνο καθξάο 

δηαξθείαο. Δίρε απισζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο θαη απαζρνινχζε θάπνπ 37.000 

εξγαδνκέλνπο. Σν 2002 ν ηδίξνο ηεο μεπέξαζε ηα 7,5 δηζ. επξψ, πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην 

ΑΔΠ ρσξψλ φπσο ε Βνιηβία, ε Παξαγνπάε ή ε ελεγάιε. Ζ κεηνρή ηεο εηαηξείαο έλα απφ ηα 

πην ζίγνπξα ραξηηά ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Μηιάλνπ. Όια θαιά, ινηπφλ, γηα ηελ Parmalat 

κέρξη πνπ μεκέξσζε ε 11ε Ννεκβξίνπ 2003 θαη νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείεο άξρηζαλ λα 

ςάρλνπλ κηα πεξίεξγε επέλδπζε 500 εθαη. επξψ ζηελ επελδπηηθή εηαηξεία Epicurum, ε νπνία 

είρε ηελ έδξα ηεο ζηα Νεζηά Κέπκαλ. Ζ Standard & Poors ην έιαβε ππφςελ θαη ππνβάζκηζε 

ακέζσο ηελ κεηνρή ηεο εηαηξείαο.  

                                                           
8
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Ζ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο αληέδξαζε ακέζσο θαη δήηεζε εμεγήζεηο. Παξάιιεια, 

θάιεζε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα δηεπθξηλίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδίαδε λα 

απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο πνπ έιεγαλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Ζ επέκβαζε ηεο επηηξνπήο 

αχμεζε ηηο αλεζπρίεο ησλ επελδπηψλ θαη επηηάρπλε ηελ πηψζε ηεο κεηνρήο. 

Σνλ Γεθέκβξην, φηαλ ην ινγηζηηθφ -θαη φρη κφλνλ- ζθάλδαιν ηεο ηηαιηθήο Parmalat, ηεο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο Δπξψπεο, άξρηζε λα βιέπεη ην θσο 

ηεο δεκνζηφηεηαο, εχθνια θαηέιεγε θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη επξφθεηην γηα έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζθνηεηλήο πιεπξάο ηνπ επηρεηξείλ ζηελ Ηηαιία. Χζηφζν, φζν 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απνθαιχπηνληαη, θπξίσο ζρεηηθψο κε ηελ εμαθάληζε 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηα ηακεία ηνπ θνινζζνχ, ηφζν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα κία θαζαξά ηηαιηθή ππφζεζε. 

ην επίθεληξν ηνπ ζθαλδάινπ βξίζθεηαη κία επηζηνιή, πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνεξρφηαλ απφ 

ηελ Bank of America, κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα επηβεβαηψλεη φηη ε Bonlat, ζπγαηξηθή ηεο 

Parmalat, κε έδξα ζηηο Νήζνπο Κέηκαλ, είρε θαηαζέζεηο αμίαο ηεζζάξσλ δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ ζηελ ακεξηθαληθή ηξάπεδα. O Φάνπζην Σφλα, πξψελ γεληθφο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο 

ηεο Parmalat, θαη έλαο απφ ηα δέθα άηνκα -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ- ππφ 

θξάηεζε ζήκεξα ιφγσ ηνπ ζθαλδάινπ, έρεη ήδε δειψζεη ζηηο αλαθξηηηθέο αξρέο φηη 

«σθειήζεθε πξνζσπηθά» κε θεθάιαηα, ηα νπνία αλήθαλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 

Parmalat ζην Λνπμεκβνχξγν θαη αλαθέξεη φηη ν ηηαιηθφο θνινζζφο έπαηξλε «κίδεο» απφ ηνλ 

θνινζζφ ησλ ζπζθεπαζηψλ Tetra-Pak, θαηεγνξία ηελ νπνία αξλείηαη ν ζνπεδηθφο φκηινο. Σα 

πξναλαθεξφκελα απνδεηθλχνπλ φκσο φηη ην ζθάλδαιν ηεο Parmalat ίζσο δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά δηθφ ηεο. Όπσο ζπλέβε θαη κε ην ζπγθξίζηκν ζθάλδαιν ζηελ ακεξηθαληθή 

Enron, νη εηζαγγειηθέο αξρέο ζέηνπλ ζην κηθξνζθφπην θαη ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, νη νπνίνη 

ήιεγραλ θαη ππέγξαθαλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο Ρarmalat. 

 

 

Οη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο 

Μέρξη ην 1999, ήηαλ ε Grant Σhornton πνπ είρε ηελ επζχλε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη βηβιίσλ ηνπ ηηαιηθνχ θνινζζνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ιφγσ ηεο απαίηεζεο 

πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ ηηαιηθή λνκνζεζία γηα ηελ ελαιιαγή νξθσηψλ ινγηζηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε Grant Σhornton είρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ 

Deloitte & Touche, κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δηεζλψο. Όκσο, ε 

ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ -πξαθηηθή, ε νπνία λνκνζεηήζεθε θαη ζηηο ΖΠΑ ηνλ Ηνχιην 
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ηνπ 2002- θαίλεηαη φηη παξαθάκθζεθε ζηελ νπζία ζηελ πεξίπησζε ηεο Parmalat. Καη απηφ, 

δηφηη ε Grant Σhornton ζπλέρηζε λα ειέγρεη ηε ζπγαηξηθή ηεο Parmalat Bonlat, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ ψξα πνπ ε Bank of America αλαθνίλσζε φηη ην ππνηηζέκελν έγγξαθφ ηεο, ε 

απφδεημε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ 4 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ήηαλ πιαζηφ, θαη ην θεθάιαην -

απιά, απινχζηαηα- ήηαλ αλχπαξθην. H «απψιεηα» απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ιεηηνχξγεζε ζαλ 

ραιί, ην νπνίν ηξαβήρηεθε θάησ απφ ηα πφδηα ηεο Parmalat. 

H Grant Thornton, ε νπνία ζηελ νπζία απνηειεί έλα δηεζλέο δίθηπν εηαηξεηψλ νξθσηψλ 

ινγηζηψλ, «απέβαιε» απφ ηηο ηάμεηο ηεο ηελ εηαηξεία κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο ζηελ Ηηαιία. 

Οξηζκέλα ζηειέρε ηεο έρνπλ θιεζεί απφ ηελ Δηζαγγειία λα θαηαζέζνπλ, ελψ ζηηο 8 

Ηαλνπαξίνπ νη αξρέο θάιεζαλ θαη ζηειέρε ηεο Deloitte δεηψληαο εμεγήζεηο γηα ην δηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ ππφζεζε. 

Ζ δηνίθεζε παξνπζηάζηεθε ςχρξαηκε θαη θαζεζπραζηηθή. Αλαθνίλσζε φηη δηαζέηεη 3,95 δηζ. 

επξψ ζε ξεπζηφ, θαηαηεζεηκέλν ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Bank of America ησλ Νεζηψλ 

Κέπκαλ. Γηα λα απνδείμεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο, εκθάληζε έγγξαθν ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν 

πηζηνπνηνχζε ηελ χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. Ζ επηηξνπή εζχραζε θαη καδί ηεο 

εξέκεζαλ θαη νη επελδπηέο. 

Όκσο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ, έζθαζε βφκβα: κε δεκφζηα 

θνηλνπνίεζε, ε Bank of America θαηήγγεηιε φηη ην έγγξαθν πνπ είρε παξνπζηάζεη ε Parmalat 

γηα ηα 3,95 δηζ. επξψ ήηαλ πιαζηφ. Οη αξρέο δελ δπζθνιεχηεθαλ λα πηζηνπνηήζνπλ φηη ην 

πεξίθεκν έγγξαθν δελ ήηαλ παξά έλα εξαζηηερληθά ζθαλαξηζκέλν παιηφραξην. Ζ κεηνρή 

βνχιηαμε ακέζσο. Πάλσ απφ 115.000 επελδπηέο ράλνπλ ηα ιεθηά ηνπο. 

χληνκα απνθαιχπηεηαη φηη ηα ρξέε ηεο Parmalat μεπεξλνχλ ηα 14 δηζ. Δπξψ. Υξέε πνπ 

ζπγθαιχπηνληαλ επί ρξφληα κε ηξφπν "α ια Enron": έλα πεξίπινθν δίθηπν ππεξάθηησλ 

(offshore) εηαηξεηψλ, πνπ ε κηα κπιεθφηαλ κε ηελ άιιε, θνξησλφηαλ ρξέε θαη δεκηέο, 

πξνθεηκέλνπ ε κεηξηθή εηαηξεία λα εκθαλίδεη δηνγθσκέλν ζεηηθφ απνηέιεζκα ψζηε λα 

απμάλεη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία. 

Παξ' φηη ε απάηε θξαηνχζε ρξφληα θαη ρξφληα, ν εληνπηζκφο ηεο ήηαλ ηφζν δχζθνινο 

ψζηε αθφκε θαη ηελ παξακνλή ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ ζθαλδάινπ ε Deutsche Bank απέθηεζε 

ην 5,1% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Αθφκε θαη ηα νηθνλνκηθά θχιια πνπ θπθινθφξεζαλ ην 

πξσί ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία μέζπαζε ην ζθάλδαιν, πξφηεηλαλ ηελ αγνξά κεηνρψλ ηήο 

Parmalat σο "strong buy" (ηζρπξή αγνξά). 

Σν ζνθ ήηαλ ηεξάζηην. Μαδί κε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, θαηεγνξήζεθαλ κεγάιεο 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο (φπσο νη πεξίθεκεο Grant Thornton θαη Deloitte & Touche) αιιά θαη 
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κεγάιεο ηξάπεδεο (φπσο ε Citigroup, ε Morgan Stanley, ε Bank of America θαη ε Deutche 

Bank) γηα ζπκπαηγλεία θαη ρεηξαγψγεζε ησλ επελδπηψλ. Ζ ππφζεζε έθηαζε ζηα δηθαζηήξηα 

θαη ε ηειηθή απφθαζε εθδφζεθε κφιηο ηελ άλνημε ηνχ 2011. Ο Σάληζη θαηαδηθάζηεθε ζε 

θπιάθηζε 8 εηψλ αιιά ην δηθαζηήξην απάιιαμε θαη ηηο 4 ηξάπεδεο απφ θάζε θαηεγνξία. 

 

Πεξίπηωζε WorldCom
9
 

Σν ρεηξφηεξν πνπ ζα κπνξνχζε πνηέ λα θαληαζζεί ε «θνηλσλία ησλ κεηφρσλ» έγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα ην ηειεπηαίν 24σξν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ 

κελψλ μέζπαζε, αξγά ην βξάδπ ηεο Σξίηεο, έλα δεχηεξν ινγηζηηθφ ζθάλδαιν, πνπ έξρεηαη λα 

θινλίζεη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ ακεξηθαληθνχ, θαη φρη κφλνλ, θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ήηνη 

ηελ έλλνηα ηεο «εκπηζηνζχλεο».  

Απ' φ,ηη απνδεηθλχεηαη φκσο, κεηά θαη ηελ νκνινγία ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείαο ππεξαζηηθψλ θαη δηεζλψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ησλ ΖΠΑ, ηεο WorldCom, φηη 

ππεξέβαιε ηηο εηζξνέο ηεο θεθαιαίσλ θαηά πεξηζζφηεξα ησλ 3,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ηα πέληε ηειεπηαία ηξίκελα -παξαπνηψληαο ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο- ν κεραληζκφο ησλ 

ιεγνκέλσλ «checks and balances», δειαδή ησλ αιιεινειέγρσλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

ηζνξξνπηψλ αλάκεζα ζηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή εμνπζία, πνπ 

απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΠΑ, δελ έρεη εθαξκνζζεί κε 

επηηπρία ζην νηθνλνκηθφ ηνπο ζχζηεκα. Αο αλαθεξζνχκε φκσο ζηελ εηδεζενγξαθία θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ. 

Σν ρξνληθφ ηνπ ζθαλδάινπ 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ινγηζηηθά ζθάλδαια ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηζηνξία ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ μέζπαζε αξγά ην βξάδπ ηεο Σξίηεο, φηαλ ε WorldCom παξαδέρζεθε 

φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηελ επηρείξεζε απνθάιπςε ηελ παξαπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεσο ηα πέληε ηειεπηαία ηξίκελα, κε ηελ θαηά άλσ ησλ 3,8 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ππεξβνιή ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Με ην μέζπαζκα ηνπ ζθαλδάινπ ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ε επηβίσζε ηφζν ηεο Worldcom φζν θαη ηεο MCI, ηνπ θνινζζνχ ησλ 

ππεξαζηηθψλ ζπλδέζεσλ ζηηο ΖΠΑ, πνπ εμαγφξαζε ε πξψηε ην 1998.  H WorldCom, ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο ήδε δηελεξγνχληαλ έξεπλεο απφ ηηο ακεξηθαληθέο αξρέο, 

πξνζπαζνχζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα αλαδηαξζξψζεη ην χςνπο 30 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ρξένο ηεο. H δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηεο είρε ππνβαζκηζζεί ζηελ θαηψηεξε 

δπλαηφλ θαηεγνξία κφιηο ηνλ πεξαζκέλν κήλα, ελψ πξηλ αθφκε απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ 

                                                           
9
 www.theguardian.com, “Worldcom accounting scandal” 
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ζθαλδάινπ, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο εηαηξείαο είρε ζπξξηθλσζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 

θέηνο θαηά 94%. Δηδηθφηεξα, ε αμία ηεο εηαηξείαο είλαη ζήκεξα θαηψηεξε ηνπ ελφο 

δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ, ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 είρε εθηνμεπζεί ζηα 115,3 δηζ. δνιάξηα, 

κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο λα αλέξρεηαη ηφηε ζηα 62 δνιάξηα έλαληη κφιηο 26 ζεληο ρζεο  

αλαιπηέο εθηηκνχλ σο εμαηξεηηθά πηζαλή πιένλ ηελ θαηάζεζε αίηεζεο πηψρεπζεο εθ κέξνπο 

ηεο WorldCom, ε νπνία ζα αθνινπζήζεη έηζη ηα ρλάξηα ηεο Δnron θαη ηεο Global Crossing, 

ησλ δχν άιισλ ακεξηθαληθψλ θνινζζψλ κε ηελ αηπρή θαηάιεμε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. ε 

κηα πξνζπάζεηα λα αληεπεμέιζεη ζηα νηθνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα, ε WorldCom αλαθνίλσζε 

αξγά ην βξάδπ ηεο Σξίηεο φηη ζα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαηά 17.000, ήηνη θαηά ην έλα 

πέκπην. H εηαηξεία, ε νπνία αλέθεξε αξρηθψο θέξδε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,4 δηζ. δνι. γηα ην 2001 

θαη ησλ 130 εθαηνκκπξίσλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2002, παξαδέρεηαη ηψξα φηη ηηο πεξηφδνπο 

απηέο ήηαλ δεκηνγφλνο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη πξνο ην παξφλ ζηνηρεία θαη αξηζκνχο. Μαδί κε 

ηελ απνθάιπςε ηνπ ινγηζηηθνχ ζθαλδάινπ, ε δηνίθεζε ηεο WorldCom αλαθνίλσζε θαη ηελ 

απφιπζε ηνπ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο, θνη Νη. άιηβαλ, ν νπνίνο 

ράξαζζε θαη εθάξκνδε ηελ ηειεπηαία 7εηία πεξίπνπ, ηε ρξεκαηνεπελδπηηθή πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ, κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ηελ 

αλέδεημαλ ζε δηεζλή θνινζζφ.H κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαπνίεζε ησλ 

ηζνινγηζκψλ αθνξά ηελ έληαμε νξηζκέλσλ δαπαλψλ, φπσο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ, 

ζε άιιεο θαηεγνξίεο, κε ην «βάπηηζκά» ηνπο ζε «επελδχζεηο», κε απνηέιεζκα ηελ απφθξπςε 

κέξνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο. O θ. Δκπεξο νθείιεη ζηελ εηαηξεία 

πεξηζζφηεξα απφ 366 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφλ ην νπνίν είρε ιάβεη κε ηε κνξθή 

πξνζσπηθψλ δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ γηα ηε ιήςε δαλεηζκνχ απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο. 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε δεκηνπξγεί, εμάιινπ, ην γεγνλφο φηη κέρξη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ε 

εηαηξεία νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ζπκβνχισλ ηεο WorldCom δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ Arthur 

Andersen, ηελ ίδηα δειαδή εηαηξεία πνπ θάιππηε θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ηεο Enron. H 

Arthur Αndersen εμέδσζε αλαθνίλσζε πξνρζέο ην βξάδπ, αλαθέξνληαο φηη ν νηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο ηεο WorldCom δελ είρε ελεκεξψζεη ηα ζηειέρε ηεο ζρεηηθψο κε ηηο «ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο» πνπ αθνινπζνχζε. Απφ ηνλ πεξαζκέλν κήλα, ρξέε νξθσηψλ ινγηζηψλ εθηειεί γηα 

ηε WorldCom ε εηαηξεία KPMG θαη φπσο αλαθνίλσζε, ε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ δεηάεη 

ηψξα απφ ηελ ηειεπηαία λα δηελεξγήζεη ζπλνιηθνχο ειέγρνπο ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ηνπ 2001 

θαη 2002. Πάλησο, ζε αλαθνίλσζε ηεο ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, πνπ δφζεθε  

ζηε δεκνζηφηεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα «ινγηζηηθέο αηαζζαιίεο πξσηνθαλνχο κεγέζνπο» ζε φηη 

αθνξά ηε WorldCom. 

Οη νηθνλνκηθέο απψιεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ 

έιαβαλ ρψξα παγθνζκίσο (πεξηπηψζεηο Δnron, Parmalat, Worldcom) ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιεο 
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γηα φια ηα κέξε ηεο αγνξάο (επελδπηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνπο, ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη θξάηνο). Οη απάηεο πνπ απνθαιχθζεθαλ είραλ σο απνηέιεζκα λα θινληζηνχλ νη 

κεραληζκνί ηφζν ηεο Λνγηζηηθήο επηζηήκεο φζν θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο 

θινλίζηεθε ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηελ αθεξαηφηεηα κε ηελ νπνία δξνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο επίζεο θαη γηα 

ην πψο είλαη δνκεκέλν ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξεηψλ 

θαη πσο απηφ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ-ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

 Ο έιεγρνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο απφθηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ή ησλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ ελφο θπβεξλεηηθνχ, 

επηρεηξεκαηηθνχ ή άιινπ θνξέα. Δλψ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνχλ νη εξγαδφκελνη-απηνί νλνκάδνληαη εζσηεξηθνί έιεγρνη- άιινη ρξεζηκνπνηνχλ 

εμσηεξηθνχο ή αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο γηα λα ρεηξηζηνχλ απηφ ην θαζήθνλ. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ν νξγαληζκφο ηεξεί ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο. 

Ο αλεμάξηεηνο ή ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο δελ είλαη ππάιιεινο ηεο νξγάλσζεο. Ο ίδηνο 

δηελεξγεί εμέηαζε κε ζηφρν ηελ έθδνζε έθζεζεο πνπ πεξηέρεη δήισζε ζρεηηθά κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ αλαθέξεηαη 

ζηελ έθθξαζε γλψκεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο. 

Σππηθφο αλεμάξηεηνο έιεγρνο νδεγεί ζε βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ δειψζεσλ. Απηφ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο κε ηε κνξθή γξαπηήο έθζεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηηο δειψζεηο (κεξηθέο θνξέο κπνξεί 

λα δεηεζεί γηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ). Καηά ηε δηάξθεηα κηαο κειέηεο 

ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο γίλεηαη επίζεο θαιά εμνηθεησκέλνο κε ηηο αξεηέο θαη ηηο 

αδπλακίεο ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πειάηε. Χο απνηέιεζκα, ε ηειηθή έθζεζε ηνπ 

ειεγθηή πξνο ηε δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ζπρλά ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεζνδνινγίεο 

βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη.  

Οη εμσηεξηθνί έιεγρνη πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ άηνκν ή άηνκα πνπ δηαζέηνπλ 

επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα σο ειεγθηήο. Ο ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο δηαηεξνχλ 

πιήξε αλεμαξηεζία ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάζεζε. 

Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα βεβαηψλνπλ φηη φιεο νη πηπρέο ηεο 

εμέηαζεο θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πςειφ επίπεδν 

επαγγεικαηηζκνχ. 

Σα πξφηππα επηηφπηαο εξγαζίαο παξέρνπλ βαζηθά πξφηππα ζρεδηαζκνχ πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. Σα πξφηππα γηα ηελ επηηφπηα εξγαζία νξίδνπλ φηη: 
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Οη εξγαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια θαη νη βνεζνί, εάλ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα 

επνπηεχνληαη θαηάιιεια. 

Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο δηεμάγεη θαηά θαλφλα έιεγρν ζχκθσλα κε κηα θαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία κε ηξία βήκαηα: πξνγξακκαηηζκφ, ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη έθδνζε 

έθζεζεο. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο αλαπηχζζεη έλα πξφγξακκα ειέγρνπ 

πνπ πξνζδηνξίδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα 

ηε ζπγθέληξσζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ είλαη ε 

απφδεημε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηε ζηήξημε ησλ πνξηζκάησλ 

ηνπ ειέγρνπ. Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν 

ειεγθηήο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ παξαηήξεζε, επηβεβαίσζε, ππνινγηζκνχο, αλάιπζε, 

έξεπλα, επηζεψξεζε θαη ζχγθξηζε. Έλα ίρλνο ειέγρνπ είλαη έλα ρξνλνινγηθφ αξρείν 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ βηψζεη έλαο νξγαληζκφο. Ζ δηαδξνκή 

ειέγρνπ επηηξέπεη ζε έλαλ ειεγθηή λα αμηνινγήζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ησλ ζρεδίσλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο. 

Ζ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ παξνπζηάδεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ 

ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Έρεη γίλεη έιεγρνο γηα λα επηβεβαησζεί φηη νη 

παξαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ είλαη ζπλεπείο. Μηα δίθαηε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη γεληθά θαηαλνεηή απφ ηνπο ινγηζηέο γηα λα αλαθεξζεί εάλ 

νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δειψζεηο έρνπλ γεληθή απνδνρή. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο: 1) νη ινγηζηηθέο αξρέο είλαη θαηάιιειεο ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο, 2) νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεηνηκάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ. 3) νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηαμηλνκνχληαη θαη ζπλνςίδνληαη κε εχινγν 

ηξφπν. θαη 4) νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηα ππνθείκελα γεγνλφηα θαη 

ζπλαιιαγέο θαηά ηξφπν πνπ λα παξνπζηάδεη αθξηβή πνξηξαίηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εληφο ινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ νξίσλ. 

Ζ αλίρλεπζε ελδερφκελεο δφιηαο ηήξεζεο θαη αλαθνξάο νηθνλνκηθψλ αξρείσλ 

απνηειεί κία απφ ηηο θεληξηθέο εμνπζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 
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Οη ηπραίεο αλαθξίβεηεο εληνπίδνληαη ζρεδφλ πάληα ζηνπο ειέγρνπο. Αιιά απηά ηα 

ιάζε δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηε δφιηα δξαζηεξηφηεηα. θάικαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ 

αλά πάζα ζηηγκή, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο κε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ απάηε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ζθφπηκε θαη είλαη ζπρλά πην δχζθνιν λα 

αληρλεπζεί παξά είλαη ζθάικαηα. Μέξνο ηεο εξγαζίαο ελφο εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη λα 

αλαγλσξίδεη πφηε νη ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ πηζαλνχο πςειφηεξνπο θηλδχλνπο απάηεο 

απέλαληη ζε εξγαδφκελνπο ή δηαρεηξηζηέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, απμάλνπλ ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

αξρείσλ αλάινγα. 

Οη επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε πξφιεςε ηεο απάηεο απνηέιεζαλ θαη ζα 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 

Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηελ πξψηε 

ζέζε ησλ ζηφρσλ ηνπο ηα ζέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Όια ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ή ηνπιάρηζηνλ νη δηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θαη ελ γέλεη αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο απαηηείηαη λα δεζκεπηνχλ ζηηο επηηαγέο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηηο εζηθέο αμίεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ειέγρνπ 

αλζεθηηθφ ζηε δηαθζνξά θαη ηνλ θίλδπλν. 
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