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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ως έννοια η ελεγκτική διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών που προσφέρει. Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής είναι 
σε εσωτερική, εξωτερική και κρατική ελεγκτική. Η παρακάτω εργασία 
πραγματεύεται τις προϋποθέσεις επαγγελματικής απασχόλησης στην 
ελεγκτική. Θα αναφερθούμε δηλαδή στο πώς ένα άτομο μπορεί να 
ενταχθεί σε μια ελεγκτική εταιρεία, τι πρέπει να γνωρίζει και ποιες 
γενικά είναι οι υποχρεώσεις – ευθύνες ενός ελεγκτή λογιστή. Αποτελεί 
μια επισκόπηση των βασικών αρχών και εννοιών της ελεγκτικής, του 
ελέγχου και αναλύονται οι επαγγελματικές ικανότητες του ελεγκτή. 
Σκοπός της είναι να προβάλλει τη βασική φιλοσοφία και θεωρία της 
ελεγκτικής αλλά και το πώς μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά ο 
ελεγκτής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί η οργάνωση και η 
εξέλιξη του ΣΟΛ και πως στη συνέχεια ιδρύθηκε το ΣΟΕΛ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός επαγγελματικός κλάδος των διοικητικών 

και οικονομικών επιστημών, ο οποίος πραγματεύεται τους γενικούς 

κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου σε κάθε 

επιχείρηση, οικονομική μονάδα, ή φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Η ελεγκτική είναι κλάδος της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και 

Εκμεταλλεύσεων που πραγματεύει τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις 

για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας.  

Η ελεγκτική ασχολείται με τρία βασικά θέματα:  

• Tο υποκείμενο του ελέγχου: αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή το πρόσωπο που 

διενεργεί τον έλεγχο1. Ο ελεγκτής είναι το απαραίτητο όργανο για να 

εξασφαλιστεί ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και ομαλή οικονομική 

διαχείριση στη δημόσια και ιδιωτική οικονομία, γι’ αυτό και ο θεσμός του 

ελέγχου και το λειτούργημα του ελεγκτή έχουν καθιερωθεί από 

αρχαιοτάτους χρόνους. Ο ελεγκτής ανάλογα με την εξάρτησή του, 

οικονομική ή άλλη, από την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα και τον 

ειδικότερο σκοπό που αποβλέπει το έργο του, διακρίνεται στον εσωτερικό 

και εξωτερικό ελεγκτή. 

• Το αντικείμενο του ελέγχου: τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος 

και ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Η οικονομική δηλαδή 

διαχείριση ξένης περιουσίας. Ο έλεγχος είναι συνυφασμένος με την ύπαρξη 

οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας, απεικονιζόμενης λογιστικώς. Η 

1 Έλεγχος είναι η έρευνα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  μιας επιχείρησης που 
γίνεται από γραφείο ανεξαρτήτως επαγγελματιών λογιστών. 

Η 
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λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξεις της οικονομικής 

διαχείρισης και η ελεγκτική τις ελέγχει. Ο έλεγχος στην οικονομική 

διαχείριση ξένης περιουσίας είναι αναγκαίος για να αποφευχθούν λάθη και 

απάτες και θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε οικονομικής 

διαχείρισης, ένα είδος ασφάλισης για τα λάθη, την κλοπή και την απάτη2, η 

δε αμοιβή του ελεγκτή, το ασφάλιστρο3. 

• Τις διαδικασίες ελέγχου: Οι επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο. (Κάντζου Κ., 1995) 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθημερινών οικονομικών 

συναλλαγών και η εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των Δημοσίων 

Χρημάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην αρχική θεσμοθέτηση του Ελέγχου. Σχετικές 

γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη εμπορικών νόμων και λογιστικών εκθέσεων 

συναντάμε από το 3000 π.Χ. στους Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας.  

Στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι συγκομιδές ήταν η κυριότερη φορολογητέα 

ύλη για τους Φαραώ, το μέγα πρόβλημα τους ήταν ο έλεγχος των συγκομιδών, το 

κράτος δημιούργησε τους «Επιστάτες» για τα σιτηρά. Αυτοί οι ελεγκτές ήταν 

λειτουργοί που έφταναν στα υψηλότερα αξιώματα του κράτους. Εκπαιδεύονταν 

στους ναούς, κατέγραφαν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές σιτηρών που επισήμαιναν 

διάφοροι κήρυκες και απολάβαιναν μεγάλες τιμές από τους Φαραώ.  

Στην αρχαία Αθήνα, πριν από το 300 π.Χ. , είχε δημιουργηθεί το Συνέδριο 

των «Λογιστών» ως θεσμός για την επιτήρηση των Οικονομικών του Κράτους. 

Ακόμα, υπήρχαν οι «Εύθυνοι», οι οποίοι μαζί με τους «Λογιστές» έλεγχαν τους 

2 Λογιστική απάτη ορίζεται ως η εκ του πονηρού κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων 
μιας επιχείρησης και η παραποίηση  του προς όφελος εκείνου που ην διαπράττει. 
3 Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει κάποιος σε μια 
ασφαλιστική εταιρεία για να ασφαλίσει κάτι. 
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«Λογαριασμούς Διαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια 

αξιώματα. Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάμε τους «Εξεταστάς», τους 

«Συνηγόρους», τους «Δοκιμαστήριους», τους «Αρχησκόπους», τους «Κατόπτους», 

τους «Απολόγους», οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με διάφορες ελεγκτικές 

αρμοδιότητες.  

Αργότερα, στην αρχαία Ρώμη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι 

«Τιμητές», οι «Ταμίες», οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη 

Σύγκλητο για τη διαχείριση του Δημοσίου Χρήματος. Κατά τον Μεσαίωνα δεν 

υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την Ελεγκτική. Στις αρχές της 

Αναγέννησης βρίσκουμε ίχνη σοβαρού ελέγχου. Συγκεκριμένα, στην πατρίδα της 

Λογιστικής, την Ιταλία, κατά τις αρχές του 16ου αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον 

επίσημο Ελεγκτή της.  

Η πρώτη εμφάνιση του όρου «Auditor» (ελεγκτής) πρωτοεμφανίζεται στη 

Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α’, το οποίο 

όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του δημοσίου χρήματος θα ελέγχονται από τους 

Auditors. Στην ίδια χώρα με τον εταιρικό νόμο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για 

ακριβοδίκαιη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μαζί με την ανάγκη για ανεξάρτητο 

έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Η πρώτη 

επίσης «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών» εμφανίστηκε στη Βενετία το 1581 και 

είχε τον τίτλο «Collegio dei Raxonati». Από τις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζονται 

τέτοιες ενώσεις στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. ( Walter B. Meigs -

E. John Larsen – Robert F. Meigs, 1984) 

1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες-είδη:  

 Εσωτερικός έλεγχος :  ο έλεγχος που έχει οργανωθεί μέσα στην επιχείρηση 

και διενεργείται από υπαλλήλους της. Με τον όρο «εσωτερικό έλεγχο» δεν 

εννοούμε μόνο την ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου στην επιχείρηση ή τους 
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υπαλλήλους που έχουν αναλάβει αυτή την εργασία παράλληλα με τα άλλα 

καθήκοντά τους, αλλά εννοούμε το όλο σύστημα οργάνωσης της 

διαδικασίας εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής 

απεικόνισης του. Βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι «καμία 

διαχειριστική πράξη και λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να 

ολοκληρώνεται από ένα μόνο υπάλληλο αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου 

πρέπει να συμπληρώνει, οπωσδήποτε, την εργασία τουλάχιστον ενός 

άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο (εσωτερικός ελεγκτής ή 

εποπτεύων προϊστάμενος).  Επιπρόσθετα, εσωτερικός έλεγχος είναι όλα τα 

μέτρα που εφαρμόζει η επιχείρηση με σκοπό: 

• να προστατέψει τους παραγωγικούς της πόρους από φθορές, δόλιες 

πράξεις 4και αντιοικονομικότητα 

• να προωθήσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών και 

επιχειρησιακών πληροφοριών 

• να ενθαρρύνει και να μετρήσει την εφαρμογή της πολιτικής της 

επιχειρήσεως και 

• να κρίνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας όλων των 

τμημάτων της επιχειρήσεως 

 Εξωτερικός έλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται από ειδικούς επαγγελματίες 

ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση 

καθώς και ειδική πείρα, χωρίς να έχουν καμία υποβλητική σχέση ή εξάρτηση 

με την ελεγχόμενη επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή για το θεσμό των 

εξωτερικών ελεγκτών. Στη χώρα μας αυτοί οι ειδικοί επαγγελματίες είναι οι 

ορκωτοί λογιστές. 

 Κρατικός έλεγχος: όλοι οι έλεγχοι που εξασκούν και διενεργούν διάφοροι 

κρατικοί και ημικρατικοί φορείς. Οι σημαντικότεροι έλεγχοι αυτού του 

4 Δόλος είναι η αναληθής παρουσίαση ουσιωδώς γεγονότος εκ μέρους ενός προσώπου που 
γνωρίζει ό,τι η παρουσίαση αυτή είναι αναληθής ή που την έκανε αδιαφορώντας για το αν 
η τέτοια παρουσίαση είναι αναληθής με σκοπό να εξαπατήσει και να ζημιώσει τρίτους. 
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είδους είναι ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την εφορία, ο 

έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο του κράτους. (Θεοδώρα Παπαδάτου, 2005) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

2.1ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 226/1992, ο τακτικός έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων, συνίσταται στην εξέταση από Ορκωτό Ελεγκτή των 

τηρουμένων βιβλίων και των αναγκαίων νομίμων δικαιολογητικών και 

παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι 

ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 

θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού 

της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Ο 

Ορκωτός Ελεγκτής τεκμηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισμα του με τα φύλλα 

εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί μια πενταετία από την 

ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώμη του διενεργήσαντος 

τον έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόμενο από αυτόν 

«πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου. Το «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου 

υποβάλλονται στον εντολέα του ελέγχου. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ή εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το 

«πιστοποιητικό ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όσα ορίζονται από το 

άρθρο 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου 

που προβλέπεται από το άρθρο αυτό. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες 

δεν επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως 

αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευόμενες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις 

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λ.π) ή παρατηρήσεις 

του για τη βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, 
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γνωστοποιούνται προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές 

υποδείξεις. Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο 

διοικητικό συμβούλιο ή τον διαχειριστή της ελεγχόμενης μονάδας. 

Φύλλα εργασίας 

 Τα πρακτικά των διαφόρων τύπων των αποδεικτικών στοιχείων που 

συγκεντρώνονται από τους ελεγκτές είναι γνωστά σαν φύλλα εργασίας. Κατά την 

εργασία που κάνουν οι ελεγκτές για την επαλήθευση των εκθέσεων τους για την 

οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες του πελάτη τους, αναλύουν 

λογαριασμούς καθολικών, συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες, 

σχεδιάζουν πλάνο διόρθωσης και χρησιμοποιούν τα φύλλα εργασίας για τη 

συγκέντρωση αυτού του υλικού. 

 Τα φύλλα εργασίας εξυπηρετούν τους εξής βασικούς σκοπούς: 

 Οργάνωση και συντονισμός της ελεγκτικής εργασίας. 

 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα πρακτικά ελέγχου και 

συμπεράσματα από την εξέταση των ελεγκτών. 

 Οδηγός για τη σύνταξη της έκθεσης. 

 Θεμελίωση της έκθεσης. 

Επίσης, παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες για τη σύνταξη της φορολογικής 

δήλωσης, νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία, σημαντικά πρακτικά και αποτελούν 

σημαντική βοήθεια για μεταγενέστερους ελέγχους. 

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 

 Με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 καθορίζεται το περιεχόμενο του 

πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το οποίο διακρίνεται σε 

τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αναφέρεται σε ειδικές διαπιστώσεις των ελεγκτών για 

ορισμένα θέματα ιδιαίτερης σημασίας, το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στα 

πορίσματα ελέγχου που περιλαμβάνουν τις τυχόν παρατηρήσεις που προέκυψαν 
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από τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (οι οποίες θα πρέπει να είναι 

ομαδοποιημένες κατά θέμα), ενώ το τρίτο και το τελευταίο σκέλος εκφράζει το 

γενικό πόρισμα του ελέγχου. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 324 του Ελεγκτικού Προτύπου για το 

πιστοποιητικό ελέγχου και του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οι παρατηρήσεις που 

έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων του 

Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως ή του πίνακα Διάθεσης 

Αποτελεσμάτων, καθώς και εκείνες που αφορούν τη μεταβολή της μεθόδου 

απογραφής ή των λογιστικών αρχών, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο 

πιστοποιητικό ελέγχου, ανεξάρτητα από τυχόν παράθεση τους και στο προσάρτημα. 

Η αναγραφή τους στο πιστοποιητικό ελέγχου θα πρέπει να συνοδεύεται από την 

παράθεση σχετικών ποσών, από τα οποία έχουν επηρεαστεί τα κονδύλια τους 

Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 

Ο υποκειμενικός στόχος του ελέγχου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτή 

να διαμορφώσει γνώμη αναφορικά με την ορθή παρουσίαση της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης, όπως αυτή απεικονίζεται στις αντίστοιχες 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Η γνώμη αυτή θα αποτελέσει τη βασική και 

πλέον σημαντική ενότητα της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή, η οποία έκθεση στο 

σύνολο της συνιστά και το βασικότερο προϊόν του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα και της οδηγίες της ΕΛΤΕ5, 

υπάρχουν τρεις τύποι Εκθέσεως Επισκόπησης Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων, 

που είναι οι εξής: 

 Έκθεση Επισκόπησης χωρίς επιφύλαξη ή με σύμφωνη γνώμη του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Με αυτόν τον τύπο έκθεσης ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής δηλώνει ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση από 

τον έλεγχό του. 

5 ΕΛΤΕ: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
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 Διαφοροποιημένη Έκθεση Επισκόπησης. Σε αυτόν τον τύπο έκθεσης ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρουσιάζει τις παρατηρήσεις που 

προέκυψαν από τον έλεγχο του, οι οποίες θα πρέπει να διατυπώνονται 

με σαφήνεια και με αναφορά στις επιπτώσεις τόσο επί των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως όσο και επί της Καθαρής Θέσης της 

ελεγχόμενης εταιρείας. 

 Έκθεση Επισκόπησης με άρνηση έκφρασης γνώμης. Αυτός ο τύπος έχει 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας και στις 

περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών αποτελεί σοβαρό λόγο αναστολής 

διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο. (Κωνσταντίνος 

Καραμάνης, 2008 – Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 16) 

2.2 ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2190/1920, παρέχουν τη δυνατότητα σε 

ορισμένα πρόσωπα να ζητούν από το δικαστήριο τη διενέργεια ελέγχου στην ΑΕ, 

όταν θεωρούν ότι ορισμένες διαχειριστικές πράξεις είναι παράνομες ή η διαχείριση 

ασκείται κατά τρόπο μη χρηστό και μη συνετό. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται 

έκτακτος ή δικαστικός σε αντιδιαστολή με τον τακτικό έλεγχο. Το δικαστήριο 

διατάσσει τον έκτακτο έλεγχο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει 

ο νόμος και ορίζει τους ελεγκτές (έκτακτοι ελεγκτές) που θα τον διενεργήσουν. 

Τα χαρακτηριστικά ενός έκτακτου ελέγχου είναι τα εξής: 

 Αποτελεί δικαίωμα ορισμένων μόνο προσώπων μέσα και έξω από την 

εταιρεία. 

 Διατάσσεται από το δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που ορίζει ο νόμος. Η ανάθεση στη δικαστική αρχή της αρμοδιότητας να 

επιτρέπει τον έκτακτο έλεγχο οφείλεται στο γεγονός ότι ο νομοθέτης 

θέλησε να αναθέσει στη δικαστική αρχή να κρίνει εάν συντρέχει 

πράγματι περίπτωση έκτακτου ελέγχου, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
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άσκοπες διενέξεις μεταξύ της εταιρείας και των μειοψηφιών των 

μετόχων της. 

 Είναι έμμεσος, διότι δεν διενεργείται από τους ίδιους τους δικαιούχους, 

αλλά από τρίτα πρόσωπα, τους έκτακτους ελεγκτές, που διορίζονται από 

το δικαστήριο. 

 Έχει ως αντικείμενο συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισης, ανάλογα με το 

πρόσωπο που ζητάει τον έλεγχο και δεν αφορά την όλη διαχειριστική και 

λογιστική κατάσταση της εταιρείας. 

 Δεν είναι πάντοτε έλεγχος νομιμότητας. Όταν ζητείται από τη μεγάλη 

μειοψηφία είναι και έλεγχος σκοπιμότητας των ελεγχόμενων 

διαχειριστικών πράξεων, δηλαδή έλεγχος με συγκεκριμένο περιεχόμενο 

και συγκεκριμένα όρια. 

Τα καθήκοντα των έκτακτων ελεγκτών 

 Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αρχίζει το στάδιο της 

διενέργειας του έκτακτου ελέγχου. Κατά το στάδιο αυτό οι ελεγκτές αναλαμβάνουν 

το καθήκον να διενεργήσουν τον έκτακτο έλεγχο ως εξής: 

 Η κύρια υποχρέωση των ελεγκτών συνίσταται στη διενέργεια του ελέγχου 

όπως διατάσσεται από το δικαστήριο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους δεν αρκούνται σε μια απλή καταγραφή των γεγονότων, αλλά οφείλουν 

να εξετάσουν όλα τα πραγματικά περιστατικά λεπτομερώς, να τα 

καταγράψουν και να τα εκτιμήσουν δεόντως. Η εταιρεία στην οποία 

διενεργείται ο έλεγχος έχει υποχρέωση να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια 

και να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών. 

 Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται το γρηγορότερο δυνατό, δηλαδή 

μέσα στο χρόνο που κατά την κοινή αντίληψη και βάση τις επικρατούσες 

συνθήκες είναι απόλυτα αναγκαίος για τη διενέργεια του συγκεκριμένου 

ελέγχου. Δεν αποκλείεται κιόλας να τάξει το δικαστήριο προθεσμία για την 
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περάτωση του ελέγχου, η οποία μπορεί να παρατείνεται με αίτηση των 

ελεγκτών. 

 Οι ελεγκτές οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα περιέχονται σε γνώση 

τους κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Το καθήκον αυτό συνίσταται στην 

υποχρέωση του ελεγκτή να μη γνωστοποιεί όσα πληροφορήθηκε για την ΑΕ 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αλλά και να μη τα χρησιμοποιεί για 

προσωπικό του όφελος. 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ελεγκτές οφείλουν να συντάξουν 

πόρισμα ελέγχου, στο οποίο πόρισμα θα πρέπει να εκφράζουν τα 

συμπεράσματα τους για τον διενεργηθέντα έλεγχο. Για το περιεχόμενο του 

πορίσματος ισχύουν αναλογικά όσα ισχύουν και για την έκθεση ελέγχου των 

τακτικών ελεγκτών. (Παπάς Α, 1999) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

3.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Ο Ρόλος του εσωτερικού Ελεγκτή σε μια οικονομική μονάδα εξαρτάται κυρίως 

από την ευχέρεια των κινήσεων που διαθέτει το συγκεκριμένο άτομο, καθώς και 

από τη σημασία που αποδίδεται στους προληπτικούς διαχειριστικούς ελέγχους με 

τους οποίους κυρίως ασχολείται. Καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης των 

υπηρεσιών που παρέχει ο εσωτερικός Ελεγκτής αποτελεί η υπαλληλική σχέση η 

οποία διέπει τον εργασιακό συσχετισμό ανάμεσα σε αυτόν και στην επιχείρηση. 

Εκτός από την έγκαιρη επισήμανση και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων 

σφαλμάτων ή αντιδεοντολογικών λογιστικών ενεργειών, δεν αποκλείεται και ο 

έλεγχος πάνω σε ειδικά θέματα που έχουν ιδιάζουσα σημασία για την επιχείρηση. 

Αυτός ο έλεγχος δεν είναι προληπτικού χαρακτήρα και διενεργείται από τον 

εσωτερικό Ελεγκτή εκ των υστέρων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως προβλέπουν 

κατά την δόμηση του οργανογράμματός τους ιδιαίτερο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. 
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Μεγαλύτερη πρακτική σημασία και αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου έχει η στελέχωση του σώματος των εσωτερικών ελεγκτών μιας 

επιχείρησης με τους προϊσταμένους διαφόρων υπηρεσιών. Οι προϊστάμενοι αυτοί 

πρέπει να διαθέτουν αξιόλογη και μακροχρόνια πείρα, υψηλό επίπεδο 

εξειδικευμένων γνώσεων, διαπιστωμένη ικανότητα πραγματοποίησης των 

ενδεδειγμένων ευέλικτων ενεργειών, που απαιτούν οι ιδιαιτερότητες τις κάθε μία 

περίπτωσης. Ως επιστέγασμα των παραπάνω προσόντων, πρέπει να υπάρχει το 

γενικά παραδεκτό ήθος των ατόμων που ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο. Έτσι τα 

πορίσματα και οι γνωματεύσεις τους δεν επιδέχονται αμφισβητήσεις και δεν 

γίνονται αντικείμενο εσωτερικών τριβών και αντιπαραθέσεων, που μπορούν να 

βλάψουν τη συνοχή της οικονομικής μονάδας. Ακόμα, ο αντικειμενικός 

καταλογισμός και η διάχυση των ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και 

προς τα ανώτερα και προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης, σφυρηλατεί την 

υπευθυνότητα όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων και συγχρόνως εξαλείφει 

θλιβερά φαινόμενα ευθυνοφοβίας και απόπειρες μετατόπισης τω ευθυνών σε άλλα 

άσχετα άτομα. Έτσι διασαφηνίζονται κατά τρόπο αυστηρό τα όρια δικαιοδοσίας και 

αρμοδιότητας του κάθε στελέχους και γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες 

γραμμές που δίνονται από τους εσωτερικούς Ελεγκτές, προκειμένου να διορθωθούν 

οι παρεκκλίσεις που παρατηρούνται από την ομαλή πορεία της επιχείρησης. 

Η γενικότερη θεώρηση της άσκησης του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

προσανατολίζεται στην ευθυγράμμιση και στην προσαρμογή των θεμελιωδών 

κανόνων της Ελεγκτικής επιστήμης με τους κανόνες και τους όρους που έχουν 

θεσπιστεί στα πλαίσια διοίκησης της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας. Για να 

γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει επαρκής και συχνή πληροφόρηση των Ελεγκτών 

για τις πράξεις της ιεραρχικά ανώτερης διοικητικής βαθμίδας. Πρέπει να δίνονται οι 

απαραίτητες διευκρινίσεις  και διασαφήσεις πάνω σε διφορούμενα και 

αμφιλεγόμενα σημεία και να δικαιολογούνται αναλυτικά οι αλλαγές πάνω στην 
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«πορεία πλεύσης» της επιχείρησης. Μόνο έτσι ο εσωτερικός Ελεγκτής δεν θα έλθει 

σε σύγκρουση με τον ευρύτερο χώρο της εργασίας του.  

Τελειώνοντας τις διαπιστώσεις μας, πάνω στις αρμοδιότητες και στην 

ενδεδειγμένη συμπεριφορά του εσωτερικού Ελεγκτή, πρέπει να υπογραμμίσουμε 

δύο καίρια σημεία: 

 Το πρώτο αφορά τις διασυνδέσεις τους με τους άλλους εργαζόμενους στην 

επιχείρηση. Όσο περισσότερο οι επαγγελματικές σχέσεις εξελίσσονται και 

μετουσιώνονται σε κοινωνικές και ιδίως φιλικές, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος 

για την άμβλυνση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας του ελέγχου. 

Η συναδελφική αλληλεγγύη μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη συνεχή 

και αδιάκοπη επαγρύπνηση που πρέπει να διαθέτει ο εσωτερικός έλεγχος. 

 Το δεύτερο σημείο έρχεται να επισημάνει τους κινδύνους που απορρέουν 

από την μονότονη ενασχόληση του Ελεγκτή με τα ίδια πάντοτε θέματα. Η 

έλλειψη ποικιλίας και η απουσία άλλων συμπληρωματικών ενδιαφερόντων 

αποτελματώνουν την οξύτητα και την πολύπλευρη διερευνητικότητα, του 

ελέγχου, και σταδιακά τον εκφυλίζουν σε μια τυποποιημένη διαδικασία 

καθημερινότητας και ρουτίνας. Το συνεχές κέντρισμα της επαγγελματικής 

επαγρύπνησης του Ελεγκτή αποτελεί η εναλλαγή, η ανανέωση και ο 

εμπλουτισμός της ενασχόλησής του  με καινούργια θέματα. (Γρηγοράκος Αθ, 

1985 – Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος) 

3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Ενώ ο εσωτερικός Ελεγκτής σταθμίζει «εκ των ένδον» τις συναλλαγές μιας 

οικονομικής μονάδας, ο εξωτερικός Ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να 

έχει συσχετιστεί ή εγκλιματιστεί με τα άτομα και τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Η έλλειψη κάθε 

είδους δεσμών με τους διοικούντες την οικονομική μονάδα και η αυτοτέλεια της 

δράσης του απέναντι στις επιδράσεις τους αποτελούν το καλύτερο πιστοποιητικό 
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του κύρους και της ευρύτατης χρησιμότητας και ορθότητας των πορισμάτων του. Η 

διενέργεια αυστηρού, αντικειμενικού και επαρκώς τεκμηριωμένου ελέγχου μπορεί 

να προχωρήσει έτσι απρόσκοπτα, αφού είναι δύσκολο να περιοριστούν τα πεδία 

δράσης του εξωτερικού ελέγχου. 

Στις περισσότερες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες σήμερα ο εξωτερικός 

έλεγχος δεν θεωρείται πια ένα επάγγελμα, αλλά έχει αναχθεί στην περιωπή ενός 

λειτουργήματος. Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα των οικονομικών σχέσεων και 

κυριαρχούν τάσεις συγκεντρωτισμού και γιγάντωσης των οικονομικών μονάδων, 

τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία η οργάνωση και συγκρότηση του εξωτερικού 

ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργημα, με επαρκή και σαφώς οριοθετημένο θεσμικό 

πλαίσιο δράσης. Η διαύγεια στις οικονομικές συναλλαγές αποτελεί σήμερα 

καθολικό αίτημα για το σύνολο του παραγωγικού και διοικητικού δυναμικού των 

επιχειρήσεων, καθώς και ευρύτερων στρωμάτων του κοινωνικού συνόλου. Η 

εξασφάλιση και η πιστοποίηση αυτής της διαύγειας στις οικονομικές συναλλαγές 

ανεβάζει τη στάθμη των προσδοκιών και των απαιτήσεων των πελατών και 

εξωτερικών ελεγκτών. 

Οι ικανότητες των ελεγκτών για να διεκπεραιώσουν το λεπτό έργο τους πρέπει 

να αντανακλούν τόσο στη δόμηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, 

όσο και στη σφυρηλάτηση της επαγγελματικής τους οντότητας. Το ανεπίληπτο και 

αψεγάδιαστο ύφος, μαζί με την ακεραιότητα του χαρακτήρα, αποτελούν τα 

πρωταρχικά προσόντα για όλους τους εξωτερικούς ελεγκτές, αφού  ιδιαιτερότητα 

και η λεπτότητα του λειτουργήματός τους  μπορεί να παραλληλισθεί με αυτό του 

δικαστή. Άλλα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν είναι: 

 Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

ανανεώνονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δυναμικές εξελίξεις 

της οικονομικής επιστήμης. 

 Απόκτηση πείρας μέσα από τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους με διάφορα 

ζητήματα ελέγχου. Τα αντικείμενα της έρευνάς τους πρέπει να ακολουθούν 
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ένα αυξητικό βαθμό δυσκολίας, ώστε η προηγούμενη πείρα που θα 

αποκτάται να αξιοποιείται πλήρως για τα νέα δεδομένα που διαδοχικά θα 

προκύπτουν. 

 Αναπτυγμένη κριτική ικανότητα και αντιληπτικότητα, χωρίς ενδοιασμούς και 

χρονοτριβές. Η σφυρηλάτηση της κρίσης του ελεγκτή θεωρείται απαραίτητο 

εχέγγυο για να κατανοεί και να ιεραρχεί τη σπουδαιότητα των μεγεθών που 

αποτελούν ορόσημα στη πορεία της Ελεγκτικής διαδικασίας. Η έγκαιρη 

επισήμανση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει θα τον βοηθήσει να κερδίσει 

πολύτιμο χρόνο και να βρει τις ενδεδειγμένες λύσεις, κάνοντας χρήση της 

αντιληπτικής του ικανότητας για όλο το φάσμα των κονδυλίων και των 

λογαριασμών που θα ελέγξει. 

 Ευστροφία πνεύματος και έφεση για να αυτοσχεδιάζει και να επινοεί 

διαρκώς νέες μεθόδους και διαδικασίες, προκειμένου να προσεγγίζει 

ευκολότερα περίπλοκες καταστάσεις. 

 Σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την ορθότητα του έργου του και τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, για να μη γίνει έρμαιο αντιφατικών 

στοιχείων και μεγεθών που επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 

 Λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές του και στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς δεν είναι απλή υπόθεση ο έλεγχος του 

κύκλου εργασιών των άλλων προσώπων. Η κακοπιστία και οι ηθελημένες 

παρεξηγήσεις συνήθως βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. 

 Ευχέρεια στην έκφραση και διατύπωση τόσο του γραπτού όσο και του 

προφορικού λόγου. Ακόμα καλλιέργεια της ικανότητας να πείθει ο Ελεγκτής 

για την ορθότητα των απόψεών του και την αναγκαιότητα των πράξεών του. 

 Προθυμία για συνεργασία με τους ελεγχόμενους και καλλιέργεια σχέσεων 

αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοενημέρωσης. Μόνον έτσι μπορεί να του 

παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινιστικές πληροφορίες και να 

αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις. 
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 Εργατικότητα, εμμονή και επιμέλεια στο λεπτό έργο του αποκλεισμός των 

συμβιβαστικών λύσεων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την εικόνα της 

ελεγχόμενης μονάδας για χάρη των διοικούντων και σε βάρος του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. (Γρηγοράκος Αθ, 1985) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

4.1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΟΛ 

 Η οργάνωση του ΣΟΛ με βάση τον ιδρυτικό του νόμο έχει τα βασικά 

χαρακτηριστικά μιας επαγγελματικής οργάνωσης, υπό κάποια έννοια ανάλογα με 

εκείνα του Δικηγορικού Συλλόγου ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Ταυτόχρονα, ακόμα όμως, το ΣΟΛ προσέφερε επαγγελματική στέγη και άλλες 

συναφείς υπηρεσίες (π.χ. διοικητική υποστήριξη) προς τα μέλη του  και 

λειτουργούσε ως φορέας προσφοράς επαγγελματικών υπηρεσιών προς τις 

ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες. 

 Το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΣΟΛ ήταν το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Το 

Συμβούλιο αυτό ήταν πενταμελές6 και διοριζόταν από το κράτος. Λειτουργούσε ως 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή και αποφάσιζε για όλα τα σημαντικά θέματα 

(πρόσληψη προσωπικού, προαγωγές, επαγγελματικές εξετάσεις, επαγγελματικά 

πρότυπα εργασίας, πειθαρχικός έλεγχος, καθορισμός και είσπραξη αμοιβών 

ελέγχου από τους ελεγχόμενους οργανισμούς κ.λπ.).  

 Η εισαγωγή νέων μελών στο ΣΟΛ γινόταν με πανελλήνιες εξετάσεις κατόπιν 

απόφασης του ΕΣ, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτή η ρύθμιση είναι ένα κλασσικό 

χαρακτηριστικό κλειστού, κατά την κοινωνιολογική θεωρία, επαγγέλματος. Στην 

ιεραρχία των ελεγκτών του ΣΟΛ υπήρχαν τέσσερις βαθμίδες: 

6 Τα πέντε μέλη ήταν: Ένας δικαστής-μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας Καθηγητής ΑΕΙ, 
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης (τότε Εμπορίου) και ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αργότερα ένα από τα πέντε μέλη του ΕΣ ήταν ex officio ο 
Πρόεδρος του ΣΟΛ. 

Σελίδα 24 από 74 
 

                                                           



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 Δόκιμος Β 

 Δόκιμος Α 

 Βοηθός Ορκωτός Λογιστής 

 Ορκωτός Λογιστής 

Τα πλέον βασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΣΟΛ από πλευράς 

οργάνωσής του είχαν να κάνουν με την ανάθεση ελέγχων στους Ορκωτούς 

Λογιστές, τον καθορισμό και την είσπραξη αμοιβών ελέγχου που κατέβαλαν οι 

ελεγχόμενοι, με τον καθορισμό των αμοιβών που εισέπρατταν ως προσωπικό τους 

εισόδημα τα μέλη του ΣΟΛ καθώς και με τη θέσπιση αυστηρών ασυμβίβαστων με 

την ιδιότητα του μέλους του ΣΟΛ. Οι σχετικές διατάξεις στη νομοθετική ρύθμιση του 

1955 αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον 

ελεγχόμενο, με δεδομένη την αποτυχία λειτουργίας ενός στοιχειώδους μηχανισμού 

εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Σε ό,τι αφορά στην ανάθεση ελέγχου στους Ορκωτούς Λογιστές, λειτουργούσε 

ένα σύστημα που στόχευε στην ισόρροπη κατανομή του ελεγκτικού έργου μεταξύ 

των μελών του ΣΟΛ, ενώ είχε καθιερωθεί υποχρεωτική αλλαγή Ορκωτού Ελεγκτή 

μετά τη συμπλήρωση πενταετίας. Οι αμοιβές ελέγχου καθορίζονταν από το ΕΣ του 

ΣΟΛ, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος της 

ελεγχόμενης επιχείρησης, αλλά και το γεγονός ότι το ΣΟΛ λειτουργούσε ως 

εξισωτικός οργανισμός. Κατά το νόμο, αρμόδιο για την είσπραξη των αμοιβών ήταν 

το ΕΣ και η είσπραξή τους. Σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους του ελεγχόμενου, 

γινόταν με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Από τα έσοδα αυτά πληρώνονταν 

τα διάφορα διοικητικά έξοδα του ΣΟΛ και η μισθοί των ελεγκτών. Δηλαδή, το ΣΟΛ 

λειτουργούσε ουσιαστικά σαν οιονεί εργοδότης των μελών του. Το εισόδημα των 

Ορκωτών Λογιστών του ΣΟΛ ήταν ανάλογο του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με 

ανάλογα προσόντα, αν και φορολογικά τα μέλη του ΣΟΛ αποκτούσαν εισόδημα από 

ελευθέριο επάγγελμα (ελεύθεροι επαγγελματίες). (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008 

– www.soel.gr )  
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4.2 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΕΛ,1992 

 Σύντομα μετά την ίδρυση του ΣΟΛ, και συγκεκριμένα στα μέσα της δεκαετίας 

του 1960 ξεκίνησε μια όλο και εντονότερη διαμάχη για την αγορά των 

υποχρεωτικών ελέγχων. Στη διαμάχη αυτή εκτός από το ΣΟΛ, δύο άλλες 

επαγγελματικές ενώσεις έλαβαν μέρος. Αρχικά το ΕΠΕΛ7 και στη συνέχεια το ΣΕΛΕ8, 

το οποίο διαδραμάτισε τον κύριο ρόλο στην ενδοεπαγγελματική διαμάχη. Οι δύο 

αυτές οργανώσεις επιθυμούσαν διακαώς την απελευθέρωση του ελεγκτικού 

επαγγέλματος για να μπουν στην αγορά των εκ του νόμου υποχρεωτικών ελέγχων. 

 Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 το ΣΟΛ κατάφερε, όχι μόνο να 

ανταπεξέλθει στις επιθέσεις των ανταγωνιστών του και να ξεπεράσει τη σκόπελο 

της ενσωμάτωσής της Όγδοης Ευρωπαϊκής Οδηγίας9, αλλά και να αυξήσει τη 

δικαιοδοσία του. Όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχιζε να επηρεάζει τη 

πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων η διεθνής κίνηση για την απελευθέρωση των 

αγορών που εμφανίστηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 στις Η.Π.Α. και 

τη Μεγ. Βρετανία.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά των αλλαγών που επήλθαν στη δομή και την 

οργάνωση του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος ύστερα από τις παρεμβάσεις 

της δεκαετίας του 1990 μπορεί να συνοψισθούν ως εξής: 

• Τα μέλη του ΣΕΛΕ πέτυχαν επαγγελματική αναγνώριση δηλαδή το δικαίωμα 

να διενεργούν τους υποχρεωτικούς εκ του νόμου τακτικούς ελέγχους των 

επιχειρήσεων. 

7 ΕΠΕΛ: είναι το ακρωνύμιο του σωματείου Έλληνες Πραγματογνώμονες Ελεγκτές - Λογιστές 
8 ΣΕΛΕ: είναι το ακρωνύμιο του Συλλόγου Εγκεκριμένων Λογιστών Ελεγκτών 
9 Η Οδηγία αυτή ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του 
Ορκωτή Λογιστή. Δεδομένου ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επάγγελμα 
ήταν απελευθερωμένο, η ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής στο εσωτερικό δίκαιο εθεωρείτο 
ως ευκαιρία για το ΕΠΕΛ και το ΣΕΛΕ για να επιτύχουν επαγγελματική αναγνώριση των 
μελών τους και να αλλάξουν τον όλο τρόπο λειτουργίας της αγοράς των υποχρεωτικών 
ελέγχων κατά το αγγλο-σαξονικό πρότυπο (ελευθερία επιλογής ελεγκτή, 
διαπραγματεύσιμες αμοιβές) 
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• Όλοι οι αναγνωρισμένοι ελεγκτές είναι μέλη μιας επαγγελματικής ένωσης, 

του ΣΟΕΛ και μπορούν να παρέχουν ελεγκτικό έργο, είτε ατομικά, ως φυσικά 

πρόσωπα ή, όπως είναι ο κανόνας, οργανωμένοι σε ελεγκτικές εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. 

• Η αμοιβή του ελέγχου ουσιαστικά προσδιορίζεται με συμφωνία ελεγκτή και 

ελεγχόμενου, αν και ο νόμος προβλέπει την υποβολή προσφορών και τυπικά 

απαγορεύει τη διαπραγμάτευση. 

• Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχουν πλήρη ελευθερία στην επιλογή του 

ορκωτού ελεγκτή. (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008 – Κάντζου Κ, 1995 – 

www.soel.gr ) 

4.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε.Λ. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού 

ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων: 

 Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και των 

κοινοτήτων. 

 Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετούν δημόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν 

ιδιαιτέρων προνομίων, βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση 

τούτου. 

 Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων-

χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των 

εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών 

οργανώσεων. 

 Των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των 

ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α 

του Κ.Ν.2190/1920, και των κοινοπραξιών αυτών. 
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 Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 

100 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο καθώς και των Α.Ε. των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω 

ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή. 

 Των ανωνύμων εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που 

με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών 

ελεγκτών. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για τη διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 

κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί πραγματογνωμοσύνης, είτε με δικαστική πράξη 

κατά τη διάρκεια δίκης, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, είτε 

με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά 

από αίτηση οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας του κράτους που έχει 

αρμοδιότητα προς τούτο και εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχει 

προς τούτο ο λόγος δημοσίου συμφέροντος. 

Όπου κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας τα εμπορικά βιβλία συνιστούν μέσα 

αποδείξεως, το Δικαστήριο, αντί της εμφανίσεως των βιβλίων μπορεί να διατάξει, 

είτε κατ’ αίτηση τίνος των διαδίκων, είτε αυτεπαγγέλτως, έλεγχο και θεώρηση των 

βιβλίων από Ορκωτό Ελεγκτή. Η νομοτύπως συντασσόμενη έκθεση του τελευταίου 

συνιστά πλήρη απόδειξη για το αντικείμενο για το οποίο διετάχθη. (Κάντζου Κ. & 

Χονδράκη Α, 2006 – Π.Δ 226/1992 Άρθρο 3) 
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4.4 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 Στη διεθνή πρακτική, ο βασικός φορέας παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών 

είναι οι ελεγκτικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να καταταγούν σε τρεις 

κατηγορίες, με βάση το μέγεθός τους. 

 Μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες  

 Μεσαίες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες  

 Εθνικές ελεγκτικές εταιρείες 

Οι μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες  παραδοσιακά ασκούν σημαντική 

επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της Ελεγκτικής αλλά και της Λογιστικής. 

Η δύναμη των εταιρειών αυτών πηγάζει από μια σειρά παραμέτρους. Καταρχήν, 

οι εταιρείες αυτές λόγω του μεγέθους τους είναι σε θέση να αναπτύσσουν 

εξειδίκευση σχεδόν σε κάθε κατηγορία θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες 

τους και αυτό τροφοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Πέραν αυτού 

λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου και ελέγχουν την 

εκπροσώπηση του εθνικού ελεγκτικού επαγγέλματος στην πλειοψηφία των 

χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται και κυρίως στις χώρες που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις στα ελεγκτικά και λογιστικά ζητήματα ( 

π.χ. Μ. Βρετανία, Η.Π.Α. κ.λπ.). Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές έχουν τη 

δυνατότητα να ασκούν επιρροή σε διάφορα κέντρα εξουσίας, σε εθνικό και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 Μέχρι τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν οκτώ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

(the Big 8), αλλά με μια σειρά από συγχωνεύσεις και με την κατάρρευση της 

Arthur Andersen το 2002 με το σκάνδαλο της Enron, σήμερα υπάρχουν τέσσερις, 

γνωστές με το όνομα Big 4. Οι εταιρείες αυτές σε αλφαβητική σειρά στα αγγλικά 

είναι οι εξής: 

 Deloitte, ιδρύθηκε αρχικά το 1845 στο Λονδίνο. 

 Ernst & Young, ιδρύθηκε αρχικά το 1903 στο Σικάγο των Η.Π.Α. 
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 KPMG, ιδρύθηκε αρχικά το 1870 στο Λονδίνο 

 PricewaterhouseCoopers, ιδρύθηκε αρχικά το 1850 στο Λονδίνο. 

Οι τέσσερις μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες έχουν ως βάση τους, είτε 

τις Η.Π.Α. ή τη Μ. Βρετανία. Στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιούνται οι Big 4 

λειτουργούν σύμφωνα με το κατά χώρα εθνικό δίκαιο νομικά ανεξάρτητες εταιρείες 

με τη μέθοδο συνήθως της δικαιοχρησίας (franchising). Δηλαδή, οι τοπικές εταιρείες 

ανήκουν σε εταίρους (ή μετόχους) από αυτή τη χώρα και πληρώνουν μια αμοιβή για 

τη χρήση του ονόματος ή για άλλες υπηρεσίες (τεχνογνωσία) που λαμβάνουν. 

Φυσικά οι εταιρείες αυτές πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα εργασίας της 

αντίστοιχης πολυεθνικής εταιρείας και δέχονται σχετικούς ελέγχους για την τήρηση 

των προτύπων αυτών. Η ανάμειξη της «μητρικής» ελεγκτικής εταιρείας στην 

καθημερινή λειτουργία των συνδεμένων με αυτή «θυγατρικών» μπορεί να 

αναφέρεται σε διάφορα θέματα, όπως προσλήψεις, προαγωγές (ιδίως για τη θέση 

του εταίρου), συνταξιοδότηση του προσωπικού, ευθύνη κ.λπ. Η έκταση αυτής της 

ανάμειξης μπορεί να ποικίλει από πολυεθνική σε πολυεθνική εταιρεία. 

Παρόμοια δομή και οργάνωση με τις Big 4 έχουν και οι μεσαίες διεθνείς 

ελεγκτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρειών κατατάσσονται η Grant 

Thornton, η BDO, η Moore Stephens, η BKR κ.λπ. Υπάρχουν βέβαια και μικρότερες 

διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες με σχετικά περιορισμένη διεθνή παρουσία.  

Εκτός από τις διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες, σε κάθε χώρα λειτουργούν και 

εθνικές εταιρείες ελεγκτών, δηλαδή εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός των 

εθνικών συνόρων της χώρας. Σε θέματα οργάνωσης, οι εθνικές ελεγκτικές εταιρείες 

ακολουθούν, λιγότερο ή περισσότερο, το μοντέλο οργάνωσης των διεθνών 

ελεγκτικών εταιρειών. Η δομή όμως των εθνικών ελεγκτικών εταιρειών είναι 

προσανατολισμένη σε ιδιαιτερότητες της χώρας εγκατάστασης. (Παπάς Α, 1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

5.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) 

Η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικού και λογιστικού 

επαγγέλματος. Εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό μέσω του Συμβουλίου Λογιστικής 

Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), τον Ελεγκτικό Θεσμό μέσω του Συμβουλίου Ποιοτικού 

Ελέγχου (ΣΠΕ) και το επάγγελμα στο σύνολό του μέσω της Επιτροπής 

Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ). 

Λειτουργεί κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και διέπεται από τον 

ν.3693/2008 (εναρμόνιση της νομοθεσίας περί υποχρεωτικών ελέγχων με την 

οδηγία 2006/43ΕΚ) τον ν.3142/2009 (Ιδρυτικό νόμο) και το Π.Δ.74/2009 

(οργανισμός της ΕΛΤΕ). 

Είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και 

αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. 

Αποστολή της είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του 

επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην 

Ελλάδα. Ασκεί εποπτεία σε νόμιμους ελεγκτές που διενεργούν τακτικούς ελέγχους 

σε επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα. 

Στόχοι της είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών και 

η ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Για την επίτευξη των στόχων της ασκεί (μέσω της εποπτείας) τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες στις εξής τρεις διακριτές περιοχές: 

 Ελεγκτικός Θεσμός-Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards Oversight) 

Ελέγχει τη συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων με 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Σελίδα 31 από 74 
 



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

• Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων στις ελεγκτικές εργασίες που 

πραγματοποιούν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

• Προστασία ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας, χορήγηση 

διατήρηση και ανάκληση αδείας των νόμιμων ελεγκτών και των 

ελεγκτικών γραφείων. 

• Συνεργασία με τις αρχές δημόσιας εποπτείας των κρατών μελών και 

τρίτων χωρών. 

• Είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την εποπτεία του πλαισίου 

των επαγγελματικών εξετάσεων, τη συνεχή εκπαίδευση και ελάχιστη 

πρακτική άσκηση των νόμιμων ελεγκτών. 

 Λογιστικός Θεσμός-Λογιστικά Πρότυπα (Accounting Standards) 

Εισηγείται της θέσπισης των Λογιστικών Προτύπων της χώρας. 

• Εισήγηση για τη θέσπιση, εναρμόνιση και τροποποίηση των 

λογιστικών προτύπων. 

• Γνωμοδότηση και έκδοση οδηγιών για θέματα εφαρμογής των 

λογιστικών προτύπων. 

 Εποπτεία Επαγγέλματος (Professional Oversight) 

Εποπτεύει όλες τις πτυχές για την άσκηση του επαγγέλματος του νόμιμου 

ελεγκτή (επαγγελματικές εξετάσεις, πρακτική άσκηση, χορήγηση άδειας 

άσκησης επαγγέλματος, πειθαρχική διαδικασία). 

• Χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων. 

• Καθορισμός και εποπτεία του πλαισίου επαγγελματικών εξετάσεων. 

• Επάρκεια πρακτικής άσκησης των νόμιμων ελεγκτών. 

• Καθορισμός της διάρκειας και επάρκειας των προγραμμάτων 

συνεχούς εκπαίδευσης και της επάρκειας των φορέων που τα 

παρέχουν. 

• Τήρηση δημόσιου μητρώου των νόμιμων ελεγκτών και των 

ελεγκτικών γραφείων. 
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• Έγκριση της παύσης ή παραίτησης νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 

γραφείου. 

• Καθορισμός του συστήματος πειθαρχικής διαδικασίας και ελέγχου. 

Η ΕΛΤΕ εφαρμόζει τη Νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικολογιστικό 

επάγγελμα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λειτουργία της 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 

Ως εθνική εποπτική αρχή, συνάπτει διμερείς και λεπτομερείς σχέσεις με 

άλλες εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών. Είναι ενεργό μέλος του European Group of Auditors Oversight Bodies 

(EGAOB). (www.elte.org.gr)  

5.2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

 Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης εποπτεύει τον Λογιστικό Θεσμό. 

Είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 Οι γνωματεύσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής τυποποίησης και 

κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή 

Λογιστικής Οδηγίας, Λογιστικής Εγκυκλίου, Γνωμοδότησης και Ατομικής Απάντησης. 

 Η Λογιστική Οδηγία αναφέρεται σε σημαντικά θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

 Η Λογιστική Εγκύκλιος αναφέρεται σε ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου 

ενδιαφέροντος, και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 

 Η Γνωμοδότηση αναφέρεται σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΔΛΠ)/ Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ), δεν συνιστά ερμηνεία αυτών αλλά έκφραση γνώμης επί των 

εφαρμοστέων επιμέρους προτύπων, και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. 
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 Η Ατομική Απάντηση αναφέρεται σε ερώτημα που έχει τεθεί από 

ενδιαφερόμενο επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και δεν έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Μετά την έγκριση μιας Οδηγίας, Εγκυκλίου ή Γνωμοδότησης, από το ΣΛΟΤ και 

καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την τελική τους έκδοση, το κείμενο αυτών 

αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΤΕ, με σαφή ένδειξη του σταδίου στο 

οποίο ευρίσκονται και της νομικής τους κατάστασης. (www.elte.org.gr)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

6.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1100: Εισαγωγή στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

(ΕΕΠ) 

α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ 

 Πρόθεση και επιδίωξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων ελεγκτών 

είναι η διενέργεια ελέγχων που να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς 

παραδοχής. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει μια κοινή 

συναντίληψη ως προς το τι συνθέτει “επαρκή έλεγχο”. Τούτο είναι απαραίτητο και 

για την άσκηση, κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό, ποιοτικού ελέγχου επί του 

έργου των ελεγκτών. Το ελεγκτικό έργο μπορεί να επιμετρηθεί και να αξιολογηθεί 

μόνο με την ύπαρξη ενός “μέτρου”. Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), που 

καθιερώνονται, στοχεύουν, ακριβώς, στο να βοηθήσουν τους ελεγκτές στο να 

επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και στο να επιτρέψουν την 

αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό. Τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) συνθέτουν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σώμα 

κανόνων, που διέπει τους διενεργούμενους από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών 
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Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) οικονομικούς ελέγχους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του 

εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί ή έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. 

 Όπως επιτάσσει η Ελληνική νομοθεσία (άρθρο 137 του ν.2190/1920), τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια που 

προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών (International Federation of Accountants) και πρόθεση είναι να 

μεταβάλλονται ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωσή τους με τα Πρότυπα 

αυτά, με προεξάρχοντα γνώμονα τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των οργάνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλεκτική επίκληση ή εφαρμογή των κανόνων αυτών 

δεν είναι επιτρεπτή. Όταν στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) αναφέρεται ο 

όρος «ελεγκτής» νοείται μέλος του ΣΟΕΛ. 

δ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΕΠ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΕΠ) 

 Η πρόθεση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ), κατά τρόπο ανάλογο των 

υιοθετηθέντων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), είναι ήδη προφανής. 

 Με τούτο ως δεδομένο, σε συνδυασμό με τις επιταγές της Ελληνικής 

νομοθεσίας (άρθρο 137 του ν.2190/1920) και το γεγονός ότι τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα (ΔΕΠ) συνθέτουν το μόνο ολοκληρωμένο σώμα ελεγκτικών κανόνων που 

τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και παραδοχής, οδήγησε την Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στην άμεση υιοθέτηση του συνόλου των γενικών 

αρχών επί των οποίων είναι εδραιωμένα τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ), με 

έντονα (“μαύρα”) στοιχεία. 

 Πρόθεση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η 

σταδιακή περαιτέρω (λεπτομερειακή) ανάπτυξη των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων (ΕΕΠ), μέσα στα πλαίσια των σχετικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Όπως κάθε σώμα κανόνων, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα επιδέχονται 

βελτιώσεις, τόσο από πλευράς του ουσιαστικού τους περιεχομένου όσο και από 

πλευράς φραστικής διατύπωσης και μορφολογικής παρουσίασης. Δεδομένων, 

όμως, των διατάξεων του άρθρου 137 του ν. 2190/1920, οι επιτρεπόμενες 

τροποποιήσεις περιορίζονται σε εκείνες που συνάδουν με τους κανόνες που 

προδιαγράφονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants IFAC). 

ε. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 Κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο, στους ελεγκτές παρέχεται η δυνατότητα 

της επικουρικής επίκλησης των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ), είτε για 

σκοπούς ερμηνείας είτε για σκοπούς συμπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων (ΕΕΠ). 

 Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) κρίνει ότι η παροχή 

στους ελεγκτές της δυνατότητας της επικουρικής επίκλησης των Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ) θα βοηθήσει και θα συνδράμει στη σταδιακή 

εξοικείωση τους με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 

προλειάνει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους, γεγονός που επιβάλλεται 

και από την υπό διαμόρφωση Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ελέγχους 

των οικονομικών μονάδων. 

θ. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 Τα παρόντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα τίθενται γενικώς σε ισχύ από τη 

δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνεχίζουν να ισχύουν 

μέχρι τη διαφοροποίηση ή την ανάκλησή τους. Με την έναρξη της ισχύος τους, 

παύει να ισχύει οποιαδήποτε προϊσχύουσα διάταξη. 
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 Για σκοπούς αξιολόγησης της ποιότητας των μέχρι τούδε ελεγκτικών 

εργασιών των ελεγκτών, εφαρμόζονται τα ισχύοντα κατά το χρόνο της εκτέλεσης της 

εργασίας ελεγκτικά πρότυπα. 

 Σε σχέση με τις σε εξέλιξη ελεγκτικές εργασίες, κατά το χρόνο θέσεως σε 

ισχύ των παρόντων ελεγκτικών προτύπων, δύνανται να συνεχίσουν να 

εφαρμόζονται τα προϊσχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και η εφαρμογή των νέων 

ελεγκτικών προτύπων είναι προαιρετική. Νοείται ότι η άμεση εφαρμογή των 

παρόντων ελεγκτικών προτύπων όχι μόνον επιτρέπεται αλλά και ενθαρρύνεται. 

 Σε κάθε περίπτωση τα παρόντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) ισχύουν 

και εφαρμόζονται για τους ελέγχους των διαχειριστικών χρήσεων που αρχίζουν 

μετά τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τους 

ελέγχους οικονομικών καταστάσεων, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, όπου τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα εφαρμόζονται και για τις 

σε εξέλιξη ελεγκτικές εργασίες. (www.edel.gr – www.dilosoikonomiki.gr – Φ.Ε.Κ. 

1589 – Ε.Ε.Π 1100) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1120: Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων (ΕΕΠ) και επικουρική χρησιμοποίηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

(ΔΕΠ) 

 Το παρόν κανονιστικό πλαίσιο διακρίνει τους ελέγχους από τις «συγγενείς 

υπηρεσίες» ελεγκτικού λογιστικού χαρακτήρα. Συγγενείς υπηρεσίες θεωρούνται οι 

(ελεγκτικές) επισκοπήσεις, οι προσυμφωνημένες (ελεγκτικές) διαδικασίες και οι 

συντακτικές εργασίες. 

 Ο «έλεγχος» και η «επισκόπηση» στοχεύουν στην παροχή συγκριτικά 

υψηλής και μέτριας διασφάλισης, αντίστοιχα, ότι οι ελεγχείσες οικονομικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
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 Δεδομένων των εγγενών δυσκολιών, ο έλεγχος παρέχει εύλογη διασφάλιση, 

αλλά όχι εγγύηση, ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

λάθη και παραλείψεις. 

 Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες και οι συντακτικές εργασίες δεν 

στοχεύουν στην παροχή διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις και, συνεπώς, δεν παρέχουν 

τέτοια διασφάλιση. 

 Το παρόν κανονιστικό πλαίσιο καλύπτει τόσο τους ελέγχους όσο και τις 

συγγενείς υπηρεσίες επισκόπησης. 

 Κατά την παροχή των υπηρεσιών του, ο ελεγκτής οφείλει να στοχεύει, 

διασφαλίζει και εξασφαλίζει τα εξής απαραίτητα και αναγκαία γνωρίσματα του 

λειτουργήματός του: 

 Ακεραιότητα 

 Αντικειμενικότητα 

 Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια 

 Εχεμύθεια 

 Υπευθυνότητα 

Δεδομένου ότι οι αρχές επί των οποίων είναι εδραιωμένα τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα (ΕΕΠ) είναι οι αρχές οι οποίες είναι ενσωματωμένες στα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα (ΔΕΠ), παρέχεται στους ελεγκτές η δυνατότητα της επικουρικής επίκλησης 

των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, είτε για σκοπούς ερμηνείας είτε για σκοπούς 

συμπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων. (www.edel.gr – 

www.dilosoikonomiki.gr – Φ.Ε.Κ. 1589 – Ε.Ε.Π 1120) 

6.2 ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Διαδικασία Έκδοσης Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 
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 Το θέμα που θα συζητηθεί αρχικά επιλέγεται από την Επιτροπή Διεθνούς 

Ελεγκτικής Πρακτικής (IAPC) η οποία και θα το αναθέσει σε υποεπιτροπές για 

μελέτη και υποβολή σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την 

IAPC και θα διανεμηθεί στα μέλη της IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών). 

Ακολουθεί η έγκριση του οριστικού ελεγκτικού προτύπου. 

 Τα μέλη της IFAC καθιερώνουν: 

 Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου για τη διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου, τα 

οποία και θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις ελεγκτικές εταιρείες. 

 Προγράμματα επισκόπησης για τη διαπίστωση εφαρμογής Προτύπων 

Ποιοτικού Ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρείες. 

 Προγράμματα επισκόπησης για τη διαπίστωση εφαρμογής Επαγγελματικών 

Προτύπων για τις διασφαλιστικές αναθέσεις  ελέγχου. 

 Προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. 

 Συστήματα για τη βελτίωση των προτύπων. 
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ICCAP 

Επιτροπή Διεθνούς 
Συντονισμού Λογιστικού 

Επαγγέλματος 

 

IASC 

Έτος ίδρυσης: 1973 με σκοπό 
την εκπόνηση Δ.Ε.Π. 

IFAC 

Διεθνής Ομοσπονδία 
Λογιστών 

Ίδρυση: 1977 

Σκοπός: αναβάθμιση 
ελεγκτικού & Λογιστικού 

επαγγέλματος 

IAPC 

Επιτροπή 
Διεθνούς 

Ελεγκτικής 
Πρακτικής η οποία 

εκδίδει: 

ETHIC 
COMMITTEE 

Επιτροπή 
Δεοντολογίας 

EDUCATIONAL 
COMMITTEE 

Επιτροπή 
Επαγγελματικής 

Μόρφωσης 

(Δ.Ε.Π) 

Οδηγίες για ελεγκτικές υπηρεσίες και 
συναφείς με αυτές υπηρεσίες. 

(IAPS) 

Οδηγίες προς ελεγκτές για την 
εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 200 

 Σύμφωνα με το ελεγκτικό πρότυπο 200, σκοπός του ελέγχου των 

Οικονομικών Καταστάσεων είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη 

κατά πόσο οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί από κάθε ουσιαστική άποψη σύμφωνα 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, ή κάποιο έγκυρο 

πλαίσιο λογιστικών αρχών ειδικό για τις Οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον «Κώδικα Δεοντολογίας των 

Επαγγελματιών Λογιστών» που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC). 

Σκοπός του κώδικα δεοντολογίας της IFAC είναι να θεσπίσει πρότυπα 

συμπεριφοράς των επαγγελματιών Ελεγκτών με την καθιέρωση βασικών αρχών και 

κανόνων λειτουργίας του επαγγέλματος. 

Οι αρχές δεοντολογίας που αναφέρονται στις επαγγελματικές ευθύνες του 

ελεγκτή σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 Ακεραιότητα 

 Αντικειμενικότητα 

 Επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια 

 Εχεμύθεια 

 Επαγγελματική συμπεριφορά 

 Τεχνικά πρότυπα 

 Επαγγελματικές αμοιβές 

 Δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το έργο των ελεγκτών 

 Σχέσεις με άλλους ελεγκτές 

 Διαφήμιση και προσέλκυση πελατείας 

Σκοπός του κώδικα δεοντολογίας της IFAC είναι να θεσπίσει πρότυπα 

συμπεριφοράς των επαγγελματιών Ελεγκτών με την καθιέρωση βασικών αρχών 

και κανόνων λειτουργίας του επαγγέλματος. (Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α, 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΛΟΓΙΣΤΗ 

7.1 ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Οι ορκωτοί λογιστές υπόκεινται στην εφαρμογή των σχετικών νόμων και έχουν 

νομική ευθύνη για τους ελέγχους και τις αναφορές-εκθέσεις ή πιστοποιητικά 

ελέγχου που εκδίδουν. Ένας ορκωτός λογιστής μπορεί, συνεπώς, να υποπέσει είτε 

σε αστικό ή σε ποινικό αδίκημα ή μερικές φορές και στα δύο συγχρόνως. Επίσης 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πράξεις του ορκωτού ελεγκτή κατά τη 

διαδικασία ελέγχου μπορεί να τον οδηγήσουν σε πειθαρχικό έλεγχο σε περίπτωση 

που δεν ακολουθήσει την πρέπουσα διαδικασία και δεοντολογία. 

7.1.1 ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 Δεν υπάρχουν πολλοί ορκωτοί λογιστές που να έχουν καταδικαστεί για ποινικά 

αδικήματα. Αυτοί οι λίγοι που υπήρξαν βρέθηκαν ένοχοι δωροδοκίας, χορήγησης 

έκθεσης ελέγχου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή κατάθεσης 

ψευδών δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Παρόλα αυτά, κι απ’ αυτές τις περιπτώσεις 

πολύ λίγες φθάνουν σε δίκη. Μια απ’ αυτές στις Η.Π.Α., η πιο γνωστή, αφορούσε 

την εκδίκαση ποινικού αδικήματος ορκωτού λογιστή που ενεργούσε σαν 

ανεξάρτητος ελεγκτής. 

Στην υπόθεση αυτή τρεις ελεγκτές μηνύθηκαν για απάτη καθώς και για 

παραβίαση του νόμου για κατάθεση ψευδών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Το θέμα ήταν μια υποσημείωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η οποία 

ήταν παραπλανητική, γιατί παρέλειπε ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Οι ελεγκτές 

κατηγορήθηκαν πως επέτρεψαν αυτό να συμβεί εν γνώσει τους, και βρέθηκαν 

ένοχοι. Επιβλήθηκαν πρόστιμα και στους τρεις λογιστές. Έκαναν έφεση και το 

δικαστήριο αναγνώρισε πως οι ελεγκτές δεν έκαναν αυτές τις ενέργειες για 

προσωπικό τους όφελος, αλλά απλά είχαν επικυρώσει τις εκθέσεις ξέροντας πως 

ήταν ψευδείς. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο εφετών αποφάσισε την καταδίκη των 

ελεγκτών για ποινικό αδίκημα (Κάντζου Κ, 1995) 
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7.1.2 ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Η νομική ευθύνη του ελεγκτή μπορεί να είναι είτε προς τον πελάτη του είτε 

προς τρίτους (δικαιούχους) που στηρίζονται στην επαγγελματική του γνώμη. Η 

ευθύνη προς τρίτα πρόσωπα μπορεί να θεμελιωθεί είτε από προηγούμενες νομικές 

αποφάσεις (κοινό δίκαιο) είτε από το γραπτό νόμο. 

Ο ελεγκτής μπορεί να διωχθεί για παράβαση συμβάσεως, δόλο ή αμέλεια. 

Παράβαση συμβάσεως υπάρχει όταν ένας ή και οι δυο συμβαλλόμενοι δεν 

εκτελούν τους όρους της σύμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας ελεγκτής 

μπορεί να διωχθεί για παράβαση συμβάσεως, αν δεν παραδώσει την έκθεση 

ελέγχου στην καθορισμένη ημερομηνία. 

Δόλος υπάρχει όταν κάποιος παρουσιάζει αλλοιωμένο ένα σημαντικό 

γεγονός, ξέροντας ότι αυτή η παρουσίαση είναι ψευδής, ή όταν κάνει μια πράξη 

αδιαφορώντας αν αυτή είναι σωστή ή όχι, με σκοπό να εξαπατήσει τον 

αντισυμβαλλόμενο και με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ζημιά. Ο Κώδικας 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας του ΑΙΟΛ10 φυσικά απαγορεύει στα μέλη του 

Ινστιτούτου να παραποιούν εν γνώσει τους τα γεγονότα. Ωστόσο ένας ορκωτός 

λογιστής μπορεί επίσης να διωχθεί για δόλο, αν παραβεί έναν ειδικό κανόνα που 

λέει: 

«Τα μέλη του Ινστιτούτου δεν πρέπει να επιτρέπουν να εμφανίζεται το 

όνομα τους σε χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τρόπο που να φανερώνει ότι 

ενεργούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, παρά μόνο αν έχουν συμμορφωθεί με τα 

ισχύοντα, γενικώς αποδεκτά, πρότυπα ελεγκτικής που διαμορφώνονται από το 

Ινστιτούτο». 

Παρόλα αυτά, μπορεί ο ελεγκτής να διωχθεί για συμπερασματικό δόλο, 

σύμφωνα με το δίκαιο των Η.Π.Α., σε περίπτωση που παραβιάσει μια νομική ή 

10  ΑΙΟΛ: Ανεξάρτητο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών 

Σελίδα 43 από 74 
 

                                                           



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
συμβατική υποχρέωση που για την εκπλήρωση της απαιτείται εξαιρετικά καλή 

πίστη. Ο «συμπερασματικός δόλος» διαφέρει από το δόλο κατά το ότι ή αλλοίωση 

του γεγονότος δεν γίνεται με σκοπό να εξαπατηθεί ο αντισυμβαλλόμενος. 

Αμέλεια είναι η παράλειψη της νομικής υποχρέωσης του συμβαλλόμενου να 

επιδείξει την επιμέλεια που θα έδειχνε ο συνηθισμένος προνοητικός άνθρωπος σε 

παρόμοιες συνθήκες, με αποτέλεσμα τη βλάβη του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου. Η 

αμέλεια διακρίνεται σε ελαφρά, που είναι η μη επίδειξη εύλογης επιμέλειας, και σε 

βαριά, που είναι η μη επίδειξη ακόμα και στοιχειώδους επιμέλειας, δηλαδή 

επίδειξη αδιαφορίας για τα γεγονότα. 

Αν ένας ελεγκτής αμελήσει να συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να 

επαληθεύσει ένα μέρος του ισολογισμού του πελάτη του, μπορεί να κατηγορηθεί 

από έναν τρίτο που ζημιώθηκε για ελαφρά αμέλεια, αν όλα τ’ άλλα στάδια του 

ελέγχου έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα της ελεγκτικής. Σε περίπτωση όμως που ο 

ελεγκτής δεν έχει συμμορφωθεί με τα πρότυπα αυτά, μπορεί να κατηγορηθεί από 

τον ζημιωθέντα τρίτο για βαριά αμέλεια. (Θεοδώρα Παπαδάτου, 2005) 

7.1.3 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 Οι ελεγκτές έχουν την ευθύνη να εκτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με τα 

γενικώς αποδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και να συμμορφωθούν με τον «Κώδικα 

Επαγγελματικής Δεοντολογίας». 11Η θεμελίωση της νομικής ευθύνης  του ελεγκτή 

προς τον πελάτη του είναι η σχέση συμβολαίου μεταξύ τους (δηλαδή ανάθεση 

εργασίας). Βάσει του κοινού δικαίου, αν ο ελεγκτής δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις 

του προς τον πελάτη και από αυτό το λόγο ζημιωθεί ο πελάτης, τότε έχει κάθε 

δικαίωμα ο πελάτης να κάνει αγωγή κατά του ελεγκτή για παράβαση της 

11 Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) εκφράζει γενικούς κανόνες 
συμπεριφοράς που αναμένει ο ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ 
Ελλάδος) να ακολουθούνται από τις Εταιρείες Συμβούλων που είναι μέλη του, πέραν των 
όσων επιβάλλονται από νομικές διατάξεις , κατά τις σχέσεις τους με τους υποψήφιους 
πελάτες, τους πελάτες και τους συναδέλφους τους, μέλη του ΣΕΣΜΑ. 
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συμβάσεως (συμβολαίου), ή για ελαττώματα της εκτελέσεως της όπως είναι ο 

δόλος ή η αμέλεια. Σε αυτή τη περίπτωση, για να αποζημιωθεί ο πελάτης δεν έχει 

παρά να αποδείξει ότι ο ελεγκτής ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Στην Ελλάδα είναι 

υποχρεωτικός ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς 

λογιστές όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) 12και Εταιρίες Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ)13, όταν το σύνολο του Ενεργητικού τους είναι 2,5 εκ. ευρώ, ο 

καθαρός κύκλος εργασιών 5 εκ. ευρώ και ο μέσος όρος απασχόλησης προσωπικού 

είναι μεγαλύτερος από 50 άτομα.  

Υπάρχει μια νοητή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ελεγκτή και στον 

πελάτη του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του ο λογιστής αποκτά πολλές 

εμπιστευτικές πληροφορίες για τον πελάτη του. Αν αυτές οι πληροφορίες 

αποκαλυφθούν σε άλλους, η σχέση εμπιστοσύνης «σπάει» και ο λογιστής βρίσκεται 

υπόλογος απέναντι στον πελάτη του για οποιεσδήποτε ζημιές προκλήθηκαν από την 

αποκάλυψη αυτή. Σε μια τέτοια περίπτωση ο λογιστής υπόκειται σε πειθαρχική 

δίωξη από τους συναδέλφους του (Σώμα ή Ένωση Ορκωτών Λογιστών) για 

παραβίαση της ηθικής εντολής του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 

Πολλές φορές οι πελάτες κατηγορούν τον λογιστή για αμέλεια επειδή δεν 

ανακάλυψε το δόλο ή άλλες εσφαλμένες δηλώσεις στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Ωστόσο ο λογιστής δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό σε τέτοιο σημείο. Ο 

12 Η Α.Ε. είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μεταξύ 
τους μερίδια τα οποία ονομάζουμε μετοχές. Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο, η Α.Ε. είναι 
πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. Το κατώτερο ποσό του 
κεφαλαίου για την ίδρυση μιας Α.Ε., όπως οριζόταν από τον νόμο, ήταν 60.000ευρώ  μέχρι 
το 2012. Η ευθύνη των μετόχων φτάνει μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών 
που έχουν στην κατοχή τους. Για τους δανειστές της εταιρίας εγγύηση αποτελούν μόνο τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτής και όχι η προσωπική περιουσία των μετόχων. 
13 Η Ε.Π.Ε. είναι εμπορική εταιρεία, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική 
επιχείρηση. Για τη σύσταση της Ε.Π.Ε. απαιτείται συμβολαιογραφική κατάρτιση της 
εταιρικής συμβάσεως (καταστατικού). Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της ευθύνεται μόνο η 
εταιρεία με την περιουσία της, ενώ οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα διακινδυνεύοντας 
μόνο το ποσό της εισφοράς των. Το κατώτερο ποσό του κεφαλαίου για την ίδρυση μιας 
Ε.Π.Ε. είναι 18.000ευρώ και το 50% του ποσού αυτού πρέπει απαραιτήτως να εισφέρεται σε 
μετρητά. 
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πελάτης πρέπει να αποδείξει πως ο λογιστής απέτυχε να ανακαλύψει το δόλο 

ακριβώς επειδή επέδειξε αμέλεια. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαστικά απόδειξη 

αμέλειας. Στις υποθέσεις αμέλειας ο ενάγων έχει το βάρος της απόδειξης. Κατά 

συνέπεια, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει την αποτυχία του ελεγκτή ν’ ασκήσει την 

απαραίτητη φροντίδα και προσοχή. Στην υπεράσπισή του ο ελεγκτής μπορεί να 

αποδείξει πως υπήρχε «συμπερασματική αμέλεια». «Συμπερασματική αμέλεια» 

είναι η αμέλεια που δείχνει ο ζημιούμενος από την αμέλεια άλλου. Όταν, για 

παράδειγμα, ο ορκωτός λογιστής που κατηγορείται από τον πελάτη του επειδή κατά 

τον έλεγχο που έκανε δεν ανακάλυψε ένα λάθος στον ισολογισμό, μπορεί με τη 

σειρά του κι αυτός να κατηγορήσει τον πελάτη για «συμπερασματική αμέλεια», 

επειδή δεν είχε οργανώσει το κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. (Θεοδώρα 

Παπαδάτου, 2005) 

7.1.4 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) 

Η ευθύνη των ελεγκτών έναντι των τρίτων που στηρίζονται στις εκθέσεις 

ελέγχου των ορκωτών λογιστών έχουν διαμορφωθεί από τη νομολογία. Μια 

υπόθεση η οποία συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της ευθύνης αυτής είναι η 

Ultramares κατά Touche & Co στη Νέα Υόρκη το 1931. Η υπόθεση αυτή επεξέτεινε 

την ευθύνη του λογιστή, υποστηρίζοντας πως η αμέλεια μπορεί να είναι τόσο 

βαριά, ώστε να γίνει δόλος. Ο εναγόμενος ορκωτός λογιστής συνέταξε έκθεση, στην 

οποία κατ’ ουσίαν εξέφρασε ανεπιφύλακτη γνώμη για τον ισολογισμό μιας 

εταιρείας που εισήγαγε και πωλούσε ελαστικό κόμμι. Εμπιστευόμενος στη γνώμη 

του ορκωτού λογιστή, ο ενάγων, ένας τραπεζικός πράκτορας, χορήγησε μερικά 

δάνεια προς την εισαγωγική εταιρεία. Λίγο αργότερα η εταιρεία αυτή κήρυξε 

πτώχευση. Οι δικαστές πιστεύουν πως οι ελεγκτές έχουν το καθήκον να προσέχουν 

και έχουν ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε που θα μπορούσε στο μέλλον να 

βασιστεί στις εκθέσεις τους. 

Οι απόψεις αυτές υποστηρίχθηκαν και δικαιώθηκαν σε διάφορες υποθέσεις και 

στην Αγγλία και στις Η.Π.Α., όπου το δικαστήριο αποφάσισε πως ο λογιστής είναι 
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υπεύθυνος για δόλο έναντι κάθε τρίτου του οποίου τη βλάβη θα μπορούσε να 

προβλέψει, παρόλο ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένους τρίτους που θα μπορούσαν να 

βασιστούν στην έκθεσή του. (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008) 

7.1.5 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΒΑΣΕΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΝΟΜΩΝ) 

Ο Νόμος περί Αξιών του 1933 και ο Νόμος περί Χρηματιστηρίων Αξιών του 

1934 επιρρίπτουν βαριά ευθύνη στους ανεξάρτητους επαγγελματίες λογιστές που 

συντάσσουν ή ελέγχουν οποιοδήποτε τμήμα της δηλώσεως εγγραφής αξιών στο 

Χρηματιστήριο, ή των περιοδικών εκθέσεων που απαιτούνται βάσει των νόμων. 

Ο Νόμος περί Αξιών του 1933 των Η.Π.Α. αναφέρει πως οι τρίτοι που 

ζημιώθηκαν από αναληθή παρουσίαση ουσιαστικών γεγονότων ή παράλειψη 

αυτών, σε δήλωση εγγραφής αξιών στο Χρηματιστήριο14, με ευθύνη ενός λογιστή, 

μπορούν να ζητήσουν από το λογιστή την αποκατάσταση της ζημιάς τους, χωρίς να 

χρειαστεί να αποδείξουν ότι βασίστηκαν στη δήλωση εγγραφής ή ότι ο λογιστής 

έδειξε αμέλεια15. Οι τρίτοι που ζημιώθηκαν μπορούν να ζητήσουν από το λογιστή 

την αποκατάσταση της ζημίας τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι 

επαναπαύθηκαν στη δήλωση εγγραφής ή ότι ο λογιστής επέδειξε αμέλεια. Ο 

λογιστής είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι ο έλεγχος που ενήργησε ήταν 

επαρκής για να θεμελιώσει τη γνώμη του ή ότι η ζημιά που υπέστησαν οι τρίτοι δεν 

ήταν αποτέλεσμα των σφαλμάτων ή παραλείψεων της δηλώσεως εγγραφής. 

Ο Νόμος περί Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934 των Η.Π.Α. προβλέπει πως, 

εκτός από τη δήλωση εγγραφής, για την έκδοση νέων αξιών απαιτείται από τις 

εταιρείες που είναι γραμμένες στο Χρηματιστήριο (οι μετοχές που έχουν εισαχθεί 

14 Ως Χρηματιστήριο εννοούμε την οργανωμένη αγορά, η οποία συνήθως είναι επίσημα 
αναγνωρισμένη από το κράτος, όπου συναντώνται οι ενδιαφερόμενοι για την διενέργεια 
αγοροπωλησιών κινητών αξιών [όπως μερίδια κεφαλαίου ανώνυμων εταιρειών (μετοχές), 
τραπεζικά, κρατικά ή άλλα ομόλογα] ή/και εμπορευμάτων 
15 Αμέλεια είναι η απροσεξία ή απερισκεψία στο Δίκαιο. Ενεργεί από αμέλεια όποιος 
μπορούσε ή όφειλε να προβλέψει το αποτέλεσμα της πράξης του και παρ’ όλα αυτά τέλεσε 
την πράξη. 

Σελίδα 47 από 74 
 

                                                           



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
στο Χρηματιστήριο) να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή Χρηματιστηρίου και 

Αξιών ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 

2008) 

7.2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η αστική ευθύνη των ελεγκτών δεν αποτελεί στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 

άλλες χώρες, «ζωντανό» δίκαιο. Η ρύθμιση του νόμου εξαντλείται σε μια 

βραχύλογη αναφορά στην ευθύνη των ελεγκτών έναντι της εταιρείας. Σύμφωνα με 

το άρθρο 37 του Ν.1920/1920, οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

να παρακολουθούν  την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας 

δικαιούμενοι να εξετάσουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, 

συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβούν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 

Νόμου ή του καταστατικού στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό του Εμπορίου. 

Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον 

λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτική Γενική 

Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή προκύπτει, 

μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της 

επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως. Ο δε 

λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν 

προκύψει από την αυτή χρήση. 

Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα εξής: 

 Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την 

διεκπεραίωση του ελέγχου 

 Εάν έλαβαν πλήρη γνώση των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον 

υπάρχουν 
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 Εάν, σε περίπτωση βιομηχανικής εταιρείας, τηρείται κανονικά λογαριασμός 

κόστους παραγωγής και 

 Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. 

Σε συνέχεια του νόμου, αναφέρεται ότι οι ελεγκτές «ευθύνονται κατά την 

ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν 

της εταιρείας». Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί ενώ 

η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από 2 έτη. 

Ειδικά στην περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών προβλέπεται από το 

νόμο ευθύνη για κάθε ζημία από πράξη ή παράλειψη κατά τον έλεγχο και την 

έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε «δόλο ή βαρεία 

αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση 

του πιστοποιητικού ελέγχου». Επίσης, προβλέπεται ποσοτικός περιορισμός της 

σχετικής υποχρέωσης αποζημίωσης. Η ευθύνη προς αποζημίωση δεν μπορεί να 

είναι ανώτερη του πενταπλάσιου του συνόλου των εκάστοτε ετησίων αποδοχών του 

Προέδρου του Αρείου Πάγου, ή του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου 

Ορκωτού Ελεγκτή κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον οι 

τελευταίες υπερβαίνουν το προηγούμενο όριο. Στην περίπτωση των ελεγκτικών 

εταιρειών τα παραπάνω όρια αφορούν στον κάθε μέτοχο ή εταίρο χωριστά, η δε 

εταιρεία, θεωρείται αλληλεγγύως συνυπεύθυνη για την κάλυψη της προσγειωμένης 

από τον μέτοχο ή εταίρο ζημίας. 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες 

συμμετέχουν υποχρεούνται, επί ποινή διαγραφής από το Μητρώο, να έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη από νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλη Χώρα της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ασφαλιστική εταιρεία για ευθύνη προς αποζημίωση 

οποιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στην πρώτη παράγραφο του νόμου. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη του 150% του συνόλου των αμοιβών τις οποίες ο 
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Ορκωτός Ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία ή η κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών 

έλαβαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, οπωσδήποτε δε δεν μπορεί 

να είναι κατώτερη του δεκαπλασίου των συνολικών εκάστοτε ετησίων αποδοχών 

του Προέδρου του Αρείου Πάγου. (Γρηγοράκος Αθ, 1985) 

7.3 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Ο νόμος έχει προβλέψει αναλυτικότερα, σε σχέση με την αστική ευθύνη, 

ειδικές περιπτώσεις ποινικής ευθύνης τους. 

 Με βάση το άρθρο 63 παρ.3 προβλέπει ότι «τιμωρείται δια 

φυλακίσεως...όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθειαν περί των παρ’ αυτού 

παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας». Ομοίως, το άρθρο 63γ παρ.2 

ορίζει ότι «τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων 

εταιρειών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθεια, περί των παρ’ αυτού 

παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας..» Εδώ πρόκειται για τη θέσπιση 

ποινικών διατάξεων με σκοπό την τήρηση από τον ελεγκτή του καθήκοντος 

εχεμύθειας. Το άρθρο 63β ορίζει ότι οι ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών «αν από 

αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα ισολογισμό που καταρτίστηκε παρά τις 

διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών 

μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων ευρώ (1.000) ή με μία από τις ποινές 

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

διασφαλίζει ο νόμος την επιμελή εκτέλεση των καθηκόντων κάθε ελεγκτή. 

 Με το άρθρο 63γ παρ.3 προβλέπεται τιμωρία για κάθε ελεγκτή «όστις δεν 

εδήλωσε κώλυμα ασκήσεως ελέγχου προκειμένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί 

οπωσδήποτε ή τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών και είχε τας 

ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το διάστημα δύο ετών προ της ημέρας καθ’ ην 

ανετέθη αυτώ η άσκησης του ελέγχου». 

 Αναφορά σχετικά με την ποινική ευθύνη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

γίνεται και στο Π.Δ.226/92 το οποίο ορίζει ότι «ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να 
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τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των όσων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. Την υποχρέωση έχουν επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό 

προσωπικό που απασχολεί ο Ορκωτός Ελεγκτής..» (Κάντζου Κ, 1995) 

7.4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών βρίσκει νομοθετική ρύθμιση στην 

περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

Το άρθρο προβλέπει τη σύνθεση τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου για την 

άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, το οποίο αποτελείται από: 

 Έναν εν ενεργεία ή πρώην δικαστικό λειτουργό ως Πρόεδρο, 

 Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου οριζόμενο με τον αναπληρωτή 

του από το Εποπτικό Συμβούλιο και 

 Έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή εκλεγόμενο με τον αναπληρωτή του 

από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Οι λόγοι για τους οποίους προβλέπεται παραπομπή του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή ή Επίκουρου ή Δόκιμου ή Ασκούμενου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

είναι: 

 Πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του 

 Ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία περιλαμβάνεται και η 

διαπραγμάτευση της αμοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου 

 Οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή κανονιστικής διατάξεως ή των 

δεοντολογικών κανόνων που αναφέρονται στην επαγγελματική του 

κατάσταση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο λογιστής αποκτά πολλές 

εμπιστευτικές πληροφορίες για τον πελάτη του. Αν αυτές οι 

πληροφορίες αποκαλυφθούν σε άλλους, η σχέση εμπιστοσύνης 
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«σπάει» και ο λογιστής βρίσκεται υπόλογος απέναντι στον πελάτη 

του για οποιασδήποτε ζημιές προκλήθηκαν από την αποκάλυψη 

αυτή. 

Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου αναφέρεται ότι αντί της παραπομπής του 

ελεγκτή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αυστηρές συστάσεις, σε 

περίπτωση που κρίνει ότι το παράπτωμα είναι ελαφρύ και δεν οφείλεται σε δόλο ή 

βαρεία αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση υποτροπής ή παραπομπή είναι υποχρεωτική. 

Εφόσον το πειθαρχικό συμβούλιο διαπιστώσει την ενοχή του εγκαλουμένου, 

είναι δυνατή η επιβολή προσωρινής ή οριστικής παύσης, πρόστιμου ή επίπληξης. 

(Κάντζου Κ, 1995- Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 20) 

7.5 ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, όπως και κάθε μέλος ενός επαγγέλματος που 

έχει αναλάβει (θεσμοθετημένα ή άτυπα) να εξυπηρετήσει πρακτικά αλλά 

αποτελεσματικά κάποια συγκεκριμένη ανάγκη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, 

έχει, πέρα και εκτός από τη νομική, και ηθική ευθύνη έναντι της κοινωνίας και των 

συγκεκριμένων πελατών του. 

 Η ευθύνη αυτή επιβάλλεται από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

σε πολλές χώρες με τη μορφή ενός επαγγελματικού κώδικα συμπεριφοράς προς 

τους πελάτες, όπως επίσης υπάρχει και κώδικας συμπεριφοράς προς τα άλλα μέρη 

του σώματος. Και αυτό γιατί οι νομικά προσδιορισμένες ευθύνες δεν επαρκούν να 

περιγράψουν αλλά και να διαμορφώσουν πλήρως και σε κάθε περίπτωση την 

πρέπουσα στην πράξη συμπεριφορά κάθε επαγγελματία. 

 Ο κώδικας αυτός συμπεριφοράς που οικιοθελώς αναλαμβάνει να επιβάλλει 

στα μέλη του το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, δεν είναι τίποτε άλλο από την 

αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης την οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του 

επαγγέλματος. Το κοινό έχει ανάγκη να εμπιστευτεί τον Ορκωτό Ελεγκτή ως προς 

Σελίδα 52 από 74 
 



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
την ικανότητα και τις προθέσεις του να το εξυπηρετήσει στις συγκεκριμένες ανάγκες 

για τις οποίες ο θεσμός του Ορκωτού Ελεγκτή έχει εγκαθιδρυθεί, με ευθύνη και 

συνέπεια προσωπική και ηθική, και όχι απλώς οικονομική, όπως θα έκανε, ίσως, μια 

επιχείρηση άλλου αντικειμένου. Η προσωπική ηθική εγγύηση του Ορκωτού Ελεγκτή 

είναι το σημαντικότερο στοιχείο που συντελεί στη δημιουργία της εμπιστοσύνης 

των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιούν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που φέρουν την υπογραφή Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008) 

7.6 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Σύμφωνα με τους βασικότερους νόμους μιας κοινωνίας  περί εκτέλεσης 

συμβολαίων, ο Ορκωτός Ελεγκτής  που αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, 

επωμίζεται την συμβατική υποχρέωση προς τον πελάτη / επιχείρηση, καθώς και την 

αντίστοιχη ευθύνη, να εκτελέσει το συμφωνηθέν συμβόλαιο κατά τρόπο που 

αρμόζει προς την επαγγελματική ιδιότητα που τούτοις επικαλείται. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.Δ. 226/1092, «ο ορκωτός ελεγκτής 

ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο και 

την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από τη χρήση 

του πιστοποιητικού ελέγχου». 

 Κατά το άρθρο 37 του Ν.2190/1920, η αξίωση της ελεγχόμενης εταιρίας 

έναντι των ελεγκτών της παραγράφεται μετά από διετία. 

 Επομένως, ένας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

υπεύθυνος έναντι των πελατών του για οποιαδήποτε από τα παρακάτω: 

• Απάτη. Ο ορκωτός ελεγκτής ο οποίος, εν γνώσει του και με πρόθεση, δεν 

αποκάλυψε απάτη η οποία διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ή συνέργησε σε 
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κάποια πράξη σκόπιμης απάτης εις βάρος του πελάτη του, μπορεί να 

κατηγορηθεί για απάτη. 

• Αμέλεια. Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής, θα πρέπει να 

επιδείξει την επιμέλεια και προσοχή που αναμένεται από ένα μέσο 

επαγγελματία ορκωτό ελεγκτή. Διαφορετικά, αυτός μπορεί να κατηγορηθεί 

για αμέλεια ή αδιαφορία, στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η 

γνώση ή η συνεργασία σε απάτη ή λάθος, αλλά αρκεί η αδιαφορία ή η 

αμέλεια εκ μέρους του ελεγκτή. 

• Αθέτηση συμφωνίας. Μια επιχείρηση / πελάτης μπορεί να διεκδικήσει 

αποζημίωση για αθέτηση συμφωνίας εκ μέρους του ορκωτού ελεγκτή, αν 

τούτος εκτέλεσε πλημμελώς τον έλεγχο και τούτο είχε ως συνέπεια την 

πρόκληση ζημίας στην ελεγχόμενη επιχείρηση ή ακόμα και τη μικρότερη από 

την αναμενόμενη ωφέλεια. 

• Εχεμύθεια. Αν και η περίπτωση πρόκλησης ζημίας από την (εκούσια ή 

ακούσια) διαρροή σε τρίτους πληροφοριών, που απέκτησε ο ορκωτός 

ελεγκτής κατά την διενέργεια ελέγχου σε μια επιχείρηση, καλύπτεται γενικά 

στο άρθρο 19 του Ν.Δ. 226/1992 για την εχεμύθεια, την οποία πρέπει να 

διατηρεί ο ελεγκτής σχετικά με κρίσιμες πληροφορίες του πελάτη του, 

γίνεται σαφής μνεία και στο άρθρο 63, παρ. α, και, ειδικότερα, στο άρθρο 63 

γ παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπου αναφέρεται ό,τι «τιμωρείται δια 

φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων εταιρειών, όστις 

δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθειαν, περί των παρ΄ αυτού 

παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία τα εταιρείας». 

• Δημοσίευση και εχεμύθεια. Εννοείται ό,τι στην υποχρέωση εχεμύθειας 

υπάγονται και όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν επιβάλλεται εκ του νόμου να 

δημοσιεύονται κατά οποιανδήποτε μορφή δημοσίευσης, σε εφημερίδες, 

Χρηματιστήριο, Νομαρχία, Εφορία (Ν. 1563/85 αρθρ. 17 περί φορολογικής 
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αξιοποίησης τω ελέγχων του ΣΟΕ16, δηλαδή γνωστοποίηση στην εφορία των 

φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν) κ.λπ. (Γρηγοράκος Αθ, 

1985) 

7.7 ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

 Κάθε ελεγκτής οφείλει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του 

και να τους συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, ευγένεια και εκτίμηση. Δεν επιτρέπεται 

να προσπαθεί να παράσχει υπηρεσίες σε πρόσωπο στο οποίο ήδη παρέχει τις 

υπηρεσίες κάποιος άλλος συνάδελφος. Η μόνη θεμιτή κίνηση από μέρους του, είναι 

να δώσει προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση που του 

ζητηθεί. 

 Δεν επιτρέπεται, επίσης, σε ελεγκτή να προσφέρει άμεσα ή έμμεσα 

απασχόληση σε υπάλληλο άλλου επαγγελματία λογιστή, χωρίς προηγουμένως να 

πληροφορήσουν γι΄αυτό τον ήδη εργοδότη του υπαλλήλου. Ο κανόνας αυτός δεν 

ισχύει στην περίπτωση που ο υπάλληλος ζητήσει απασχόληση με δική του 

πρωτοβουλία ή ανταποκρινόμενος σε δημοσιευμένη αγγελία. (Γρηγοράκος Αθ, 

1985) 

7.8 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ευθύνη διοίκησης 

Η ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης ή σφάλματος 

βαρύνει τη Διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, η οποία πρέπει να 

εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. Τα 

συστήματα αυτά μειώνουν αλλά δεν εξαλείφουν την πιθανότητα απάτης ή 

σφάλματος. Ο ελεγκτής οφείλει να λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τη Διοίκηση ό,τι 

αναγνωρίζει την ευθύνη αυτή. 

16 ΣΟΕ:Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
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Ευθύνη Ελεγκτή 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου αυτού, ο ελεγκτής οφείλει: 

 Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών, να 

αξιολογήσει τον κίνδυνο ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών επί των 

οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. 

 Να διατηρεί στάση «επαγγελματικού σκεπτικισμού» σε όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ό,τι θα μπορούσε να υπάρξει 

ουσιώδης ανακρίβεια λόγω απάτης ή λάθους, παρά την ενδεχόμενη 

εμπειρία του, σχετικά με την τιμιότητα και ακεραιότητα της Διοίκησης της 

οικονομικής μονάδας και των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με την 

εταιρική διακυβέρνησή της. Επίσης, τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας πρέπει 

να συζητούν την επιρρέπεια των οικονομικών καταστάσεων σε ουσιώδη 

λάθη και παραλείψεις, λόγω ενεργειών απάτης. 

 Κατά τη διαδικασία της γνώσης της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας και 

του περιβάλλοντός της, να υποβάλλει ερωτήματα προς τη Διοίκηση σχετικά 

με την εκτίμηση της για τον κίνδυνο ύπαρξης λαθών στις οικονομικές 

καταστάσεις και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό των 

κινδύνων αυτών. Επίσης, την επικοινωνία της με εκείνους που είναι 

επιφορτισμένοι με την εταιρική διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας, 

σχετικά με τις διαδικασίες εντοπισμού κινδύνων απάτης, και την επικοινωνία 

με το προσωπικό για τη γνωστοποίηση της πολιτικής της, των 

επιχειρησιακών πρακτικών και της ηθικής συμπεριφοράς τους. 

 Να υποβάλλει ερωτήματα προς τη Διοίκηση σχετικά με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, για να διακριβώσει κατά πόσο έχει γνώση 

οποιασδήποτε πιθανής απάτης. 

 Να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο, εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με 

την εταιρική διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας, εξετάζουν τις 

διαδικασίες της Διοίκησης για τον εντοπισμό των κινδύνων απάτης. 
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 Να υποβάλλει ερωτήματα σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την 

εταιρική διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας, για οποιοδήποτε θέμα 

κρίνει απαραίτητο. 

 Να εξετάσει εάν οι πληροφορίες που λαμβάνονται ή τυχόν ασυνήθιστες 

σχέσεις δείχνουν εμφάνιση παραγόντων κινδύνου απάτης. 

 Να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τους κινδύνους παρείσφρησης 

ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις, λόγω ενεργειών 

απάτης. Εάν οι κίνδυνοι που θα εντοπίσει είναι σημαντικοί, να αξιολογήσει 

τις σχετικές δικλείδες ασφαλείας και να διαπιστώσει εάν εφαρμόζονται 

όπως έχουν καθοριστεί. 

 Να εξετάσει την κατανομή ευθυνών και την επίβλεψη του προσωπικού, τις 

λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται καθώς και τους προβλέψιμους 

παράγοντες κατά την επιλογή της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των 

ελεγκτικών διαδικασιών. 

 Όταν εντοπίσει μια ανακρίβεια, να εξετάσει εάν αυτή μπορεί να είναι 

ένδειξη απάτης, καθώς και τις επιπτώσεις της. 

 Όταν διαπιστώσει ό,τι οι οικονομικές καταστάσεις είναι σημαντικά 

ανακριβείς λόγω απάτης ή λάθους, να εξετάσει τις επιπτώσεις στον έλεγχο. 

 Να λάβει έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση η οποία: 

 Να αναγνωρίζει την ευθύνη της για την εφαρμογή και εξασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας δικλείδων ασφαλείας του υφιστάμενου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να στοχεύουν στην 

παρεμπόδιση της εμφάνισης απάτης ή λάθους 

 Να αποκαλύπτει στον ελεγκτή τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της 

ως προς τον κίνδυνο να περιέχονται ουσιώδη λάθη στις οικονομικές 

καταστάσεις που είναι απόρροια διάπραξης ενεργειών απάτης 

 Εάν εντοπίσει απάτη που έγινε από τη Διοίκηση, τους υπαλλήλους που 

έχουν σημαντικό ρόλο στον εσωτερικό έλεγχο ή λοιπούς, όπου η απάτη αυτή 

να οδηγεί σε μια σημαντική ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις, να 

Σελίδα 57 από 74 
 



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

κοινοποιήσει τα στοιχεία αυτά στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με 

την εταιρική διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας το συντομότερο 

δυνατό. 

 Να ενημερώσει, το συντομότερο δυνατό, τα πρόσωπα που είναι 

επιφορτισμένα με την εταιρική διακυβέρνηση και τη Διοίκηση, για 

ουσιώδεις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες σχετικά με την δυνατότητα να συνεχίσει τον 

έλεγχο, να εξετάσει τις επαγγελματικές και νομικές ευθύνες που ισχύουν 

κατά περίσταση, το ενδεχόμενο παραίτησης καθώς και τους λόγους που τον 

οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. 

 Όταν ο ελεγκτής καταλήξει στο συμπέρασμα ό,τι ενδεχομένως να υπάρχει 

κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας, λόγω απάτης που σχετίζεται με την 

καταχώρηση εσόδου πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους 

κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

8.1 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ  

Το θέμα της ευθύνης των ελεγκτών για την ποιότητα του ελεγκτικού τους έργου 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Διεθνώς, η ευθύνη αυτή μπορεί να διακριθεί σε τρία 

είδη: 

 Αστική ευθύνη (ευθύνη αποζημίωσης προς ζημιωθέντα πρόσωπα). 

 Ποινική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του ποινικού δικαίου). 

 Πειθαρχική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του πειθαρχικού κανονισμού που 

ρυθμίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος). 

Από τις τρεις μορφές ευθύνης στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της 

οικονομίας της αγοράς (ιδιαίτερα Μ. Βρετανία, Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία) η πλέον 

σημαντική είναι η αστική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση 

πλημμελούς ελέγχου. Η ευθύνη αυτή, στις περισσότερες χώρες εξακολουθεί να 
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είναι εις ολόκληρο και σε πολλές από αυτές απεριόριστη17. Ο νομικός όρος «εις 

ολόκληρο ευθύνη» (joint and several liability) σημαίνει ότι εάν για μια ζημιά που 

προκλήθηκε σε τρίτο ευθύνονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ο ζημιωθείς δύναται 

να διεκδικήσει το σύνολο της αποζημίωσης από οποιονδήποτε από τους 

ευθυνόμενους και άσχετα από το βαθμό εμπλοκής του καθενός. Για παράδειγμα, 

εάν μια εταιρεία δημοσιεύει  παραπλανητικές καταστάσεις με αποτέλεσμα ένας 

μέτοχος ή επενδυτής να υποστεί ζημιά, ο ζημιωθείς μπορεί να στραφεί 

διεκδικώντας αποζημίωση αποκλειστικά κατά του ελεγκτή εφόσον αποδειχθεί ότι 

αυτός διενέργησε πλημμελή έλεγχο. Το δικαίωμα αυτό του ζημιωθέντος ισχύει 

άσχετα από την ευθύνη των μελών της διοίκησης και το δικαίωμα του να στραφεί 

για αποζημίωση και κατά αυτών. Στον αντίποδα της «εις ολόκληρο ευθύνης» 

βρίσκεται η «επιμεριζόμενη και αναλογική ευθύνη» (separate and proportionate 

liability). Στην επιμεριζόμενη και αναλογική ευθύνη, η επιμέτρηση της αποζημίωσης 

γίνεται ανάλογα με το ποσοστό της υπαιτιότητας των ευθυνόμενων. Δηλαδή, εάν το 

δικαστήριο κρίνει ότι ο ελεγκτής ευθύνεται κατά 40% στην πρόκληση ζημίας, το 

ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο ελεγκτής περιορίζεται στο 

40% του συνολικού ποσού. 

 Ο ελεγκτής συνδέεται συμβατικά για τη διενέργεια του ελέγχου μόνο με τον 

πελάτη του, δηλαδή το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Στην πράξη, όμως, η έκθεση 

του ελεγκτή μπορεί νομίμως να χρησιμοποιείται από μια σειρά από άλλα πρόσωπα, 

όπως σημερινοί ή μελλοντικοί μέτοχοι, πιστωτές, ομολογιούχοι και άλλοι δανειστές, 

προμηθευτές, τράπεζες, εργαζόμενοι, πελάτες, το κράτος κ.λπ. Σε ό,τι τώρα αφορά 

τόσο στα πρόσωπα προς τα οποία ο ελεγκτής πράγματι υπέχει ευθύνη, όσο και στην 

έκταση αυτής της ευθύνης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα 

σε χώρα, ενώ σημαντικές μεταβολές έχουν γίνει διαχρονικά. 

17 Απεριόριστη ευθύνη σημαίνει ότι δεν τίθεται περιορισμός στο ποσό για το οποίο ένα 
πρόσωπο έχει ευθύνη αποζημίωσης. 

Σελίδα 59 από 74 
 

                                                           



             
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                  ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 Στις αγγλοσαξονικές χώρες, με το ιδιαίτερο σύστημα δικαίου (case law 

system) έχει δημιουργηθεί με αρκετά εκτεταμένη νομολογία. Μια σημαντική 

υπόθεση είναι η Ultramares Corporation vs.Touche and Others στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, που χρονολογείται από το έτος 1931. Στην υπόθεση αυτή, ο δικαστής 

δέχθηκε ότι αν και υπήρχε αμέλεια εκ μέρους των ελεγκτών με αποτέλεσμα να μην 

εντοπιστεί ότι το εμφανιζόμενο υπόλοιπο πελατών ήταν ανύπαρκτο, εντούτοις οι 

ελεγκτές δεν όφειλαν αποζημίωση σε πιστωτές της επιχείρησης. Το σκεπτικό της 

υπόθεσης ήταν ότι οι πιστωτές δεν ήταν οι άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών του 

ελεγκτή (primary beneficiary), ούτε έστω ένα συμβατικά συνδεόμενο με τον ελεγκτή 

πρόσωπο, προ της διενέργειας του ελέγχου. 

 Μια άλλη πρόσφατη (1990) υπόθεση είναι η Caparo Industries, PLC 

vs.Dickman and Others στη Μ. Βρετανία. Η υπόθεση αυτή έφτασε στο Ανώτατο 

Βρετανικό Δικαστήριο (House of Lords) το οποίο έκρινε ότι για τον προσδιορισμό 

της ευθύνης των ελεγκτών το βασικό κριτήριο είναι ο σκοπός για τον οποίο 

διενεργείται ο έλεγχος. Στην περίπτωση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι ο σκοπός του ελέγχου είναι η άσκηση 

λογοδοσίας (stewardship). Δηλαδή, το δικαστήριο έκρινε ότι ο έλεγχος αποσκοπεί 

στο να δώσει στους μετόχους τις απαραίτητες πληροφορίες για να κρίνουν τη 

διαχείριση της επιχείρησης από τη διοίκηση την παρελθούσα χρήση, για να 

ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση και για να επηρεάσουν την 

πολιτική και τη διοίκηση της επιχείρησης στο μέλλον. Δηλαδή, με την υπόθεση 

Caparo vs.Dickman το δικαστήριο δεν αναγνώρισε υπευθυνότητα του ελεγκτή 

απέναντι σε άλλους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Κάντζου Κ. & 

Χονδράκη Α, 2006) 

8.2 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα, όπως ίσως και σε άλλες χώρες με κωδικοποιημένο νομικό 

σύστημα, κάθε τρίτος έχει δικαίωμα να κάνει σύμφωνα με το νόμο χρήση της 

δημοσιευμένης έκθεσης ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Αυτό το ορίζει το άρθρο 19 του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α/14-7-1992) που είναι το 

βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τη λειτουργία του ΣΟΕΛ. Συγκεκριμένα, με βάση 

την παράγραφο αυτή ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημιά από ενέργεια ή 

παράλειψη του κατά τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση της έκθεσης 

ελέγχου, εφόσον η ενέργεια ή η παράλειψη αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αμέλεια. Ως προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης αποζημίωσης ο νόμος 

απαιτεί η ζημιά αυτή να προκλήθηκε από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου. 

 Περαιτέρω, η παράγραφος 1 του άρθρου 19 θέτει ως ανώτατο όριο 

αποζημίωσης το πενταπλάσιο των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αμοιβών του συγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή 

κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον το δεύτερο ποσό είναι μεγαλύτερο. Η ελεγκτική 

εταιρεία στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής είναι αλληλέγγυα υπεύθυνη για τη 

κάλυψη της ζημίας. 

 Ακολουθώντας την πρακτική άλλων χωρών, η παράγραφος 2 του άρθρου 19 

του Π.Δ. 226 κατέστησε υποχρεωτική την ασφαλιστική κάλυψη των ορκωτών 

ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών σε ασφαλιστική επιχείρηση. Το ποσό της 

ασφαλιστικής κάλυψης ορίστηκε, ως ελάχιστο όριο, στο 150% του συνόλου των 

αμοιβών τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία ή η κοινοπραξία 

ορκωτών ελεγκτών έλαβαν κατά την προηγούμενη χρήση. Για μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες το ποσό που προκύπτει ως ποσοστό επί του συνόλου των αμοιβών είναι 

μεγάλο και το σχετικό ασφάλιστρο πολύ υψηλό. Προφανώς ύστερα από πίεση του 

επαγγέλματος, με το Π.Δ. 341/1997 (άρθρο 1, παράγραφος 14) προστέθηκε η 

παράγραφος 3 στο άρθρο 19 του Π.Δ. 226 με την οποία δόθηκε το δικαίωμα το 

ποσό ασφάλισης (για την ελεγκτική εταιρεία) να υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο των 

εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο αυτό 

ποσό είναι το ελάχιστο όριο της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 Ωστόσο, αντί της ασφαλιστικής κάλυψης, δόθηκε με το Π.Δ. 341/1997 το 

δικαίωμα οι ελεγκτικές εταιρείες ή οι κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών να 
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επενδύουν σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 

δεκαπλάσιο των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

Όπως είναι προφανές, η ρύθμιση αυτή προφανώς μειώνει τα λειτουργικά κόστη των 

ελεγκτικών εταιρειών καθώς αφενός μεν απαλλάσσονται από την καταβολή 

ασφαλίστρου, αφετέρου δε επωφελούνται από την απόδοση της επένδυσης. 

Ωστόσο φέρουν τον κίνδυνο καταβολής της αποζημίωσης, σε περίπτωση καταδίκης 

για πλημμελή έλεγχο. 

 Όταν η ζημία οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια του ελεγκτή, η μοναδική οδός 

για πρόσωπα που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν είναι να προσφύγουν επικαλούμενα τις 

διατάξεις του άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα. Το άρθρο αυτό δημιουργεί ευθύνη 

αποζημίωσης για ζημιά που προκλήθηκε παράνομα και υπαίτια, ακόμη και από 

ελαφρά αμέλεια. Είναι, όμως, ίσως δυνατόν να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι ο 

ελεγκτής ευθύνεται σε αποζημίωση μόνο σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή δόλου, 

αν θεωρηθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/1992 ως ειδικές και 

μεταγενέστερες, υπερισχύουν των διατάξεων του άρθρου 914 του Α.Κ. Το θέμα 

αυτό βέβαια είναι καθαρά νομικό και εναπόκειται στην κρίση των δικαστηρίων. 

Μέχρι το έτος 2005 είχαν υπάρξει στην Ελλάδα περισσότερες από πέντε δικαστικές 

υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν έχει κριθεί από τα 

δικαστήρια σε τελικό βαθμό. 

 Σε ό,τι αφορά στις ποινικές ευθύνες του ελεγκτή, το θέμα ρυθμίζεται από τα 

άρθρα 63β και 63γ του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, το 63β ορίζει ότι ο ελεγκτής 

υποπίπτει σε ποινικό αδίκημα όταν, έστω από απλή αμέλεια, θεωρεί οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίστηκαν κατά παράβαση του νόμου περί ανωνύμων 

εταιρειών και του καταστατικού της επιχείρησης. Περαιτέρω, το άρθρο 63γ ορίζει 

ότι αποτελεί ποινική παράβαση η μη τήρηση εχεμύθειας εκ μέρους του ορκωτού 

ελεγκτή ή η μη δήλωση κωλύματος διενέργειας ελέγχου στις περιπτώσεις που ο 

νόμος ορίζει. 
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 Τέλος, σε ό,τι αφορά στον πειθαρχικό έλεγχο του επαγγέλματος, με τη 

δημιουργία της ΕΛΤΕ, αφαιρέθηκε από το ΣΟΕΛ. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα 

νέο τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί χωρικά στα πλαίσια της 

ΕΛΤΕ, αλλά είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από αυτή. Οι ποινές που επιβάλλει το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, που λειτουργεί στα πλαίσια της ΕΛΤΕ, είναι οι παρακάτω: 

 Σύσταση 

 Επίπληξη 

 Πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ 

 Προσωρινή αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος 

 Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του ΣΟΕΛ (Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α, 

2006) 

8.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών του 

καθηκόντων του οφείλει: 

 Να δέχεται κατ’ αρχήν, ως ειλικρινή, όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες, 

που τίθενται υπόψη του, αλλά να είναι προσεκτικός και επιφυλακτικός για 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές. 

  Να εκφέρει αμερόληπτη και ειλικρινή γνώμη. 

 Να μη δέχεται δώρα ή διευκολύνσεις από τον ελεγχόμενο, πέραν των 

συνήθων ορίων μας ηθικής περιποιήσεως. 

 Να είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά και στην εμφάνισή του. 

 Να μην έχει καμμία οικονομική σχέση με τον ελεγχόμενο. 

 Να έχει την επιβαλλόμενη επιμέλεια και εργατικότητα. 

 Να ¨κέκτηται¨ την συνήθη τουλάχιστον εμπειρία, την οποία έχουν και οι 

λοιποί της αυτής ειδικότητος. 

 Να εκτελεί την ελεγκτική εργασία με καλή πίστη και ευθύτητα. 
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 Να εκφράζει την επαγγελματική του γνώμη, με βάση επαρκή και αξιόπιστα 

ελεγκτικά τεκμήρια, που αποκομίζει μετά τη διενέργεια προσεκτικού και 

συστηματικού ελέγχου της επιχειρήσεως. 

 Να καθορίζει διενεργούμενες ελεγκτικές διαδικασίες, αφού αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της 

λογιστικής οργανώσεως της επιχειρήσεως. 

 Να διενεργεί τον έλεγχο του μετά της δεούσης επιμέλειας και προσοχής  και 

μετά ευλόγου επιδεξιότητας , όσο αφορά την κατάλληλη προσαρμογή των 

διαδικασιών του ελέγχου προ της παρουσιαζόμενες εκάστοτε ιδιαίτερες 

συνθήκες ή ανάγκες (η αποκάλυψη ανωμαλιών δεν περιλαμβάνεται στους 

αντικείμενους σκοπούς του ελέγχου). 

 Να παρέχει συμβουλές ή υποδείξεις , οι οποίες έχουν σχέση με την ορθή 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχειρήσεως. 

 Να τηρεί εχεμύθεια σε θέματα που θεωρούνται επαγγελματικά απόρρητα 

της επιχειρήσεως. 

 Να έχει επίγνωση ευθυνών (ανάληψη εργασιών που δύναται να περατώσει). 

 Να διενεργεί τον έλεγχο του εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

 Να μην εμπλέκεται σε επουσιώδη θέματα της επιχειρήσεως. 

 Να μην αναμιγνύεται στην ενημέρωση των βιβλίων και τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων οποιασδήποτε οικονομικής μονάδας. 

 Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 Να εκφράζει τη γνώμη του, η οποία θα πρέπει να μην απέχει ουσιωδώς της 

πραγματικότητας. 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ευθύνεται μόνο για τα θέματα, τα οποία 

είχε εντολή ή αρμοδιότητα να ελέγξει. 

Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν: 

 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 
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• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων 

νοσοκομείου. 

 

• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις 

εφαρμογές  α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού 

και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

 
• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών 

μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) 

στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι : α)Γενικής 

λογιστικής , β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. 

 
• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων 

που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 

 
• Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε 

διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο 

κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων 

διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ. 

 
• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 

 
• Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 
• Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 

 
 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 
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Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών 

υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους 

όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των υποσυστημάτων του 

νοσοκομείου: 

• Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας  - 

αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 

• Υποσύστημα μητρώου παγίων 

• Υποσύστημα κίνησης ασθενών – τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών 

ιατρείων – απογευματινών ιατρείων – Τ.Ε.Π. 

• Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών – απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, 

R.I.S, PAX. 

• Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών. 

• Υποσύστημα προμηθευτών. 

• Υποσύστημα μισθοδοσίας. 

 Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού 

συστήματος. 

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται 

τα κάτωθι:  

• Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των 

οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. 

• Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω 

υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής ,του 

δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. 
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• Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στη κίνηση των 

λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

νοσοκομείου. 

• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων 

του πίνακα αναφοράς. 

• Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής 

τους. (Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος – Ε.Ε.Π 2240) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

9.1 ΑΣΥΜΒΙΣΒΑΣΤΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Για να μπορέσει κάποιος να απασχοληθεί σε μία ελεγκτική εταιρία θα πρέπει να 

μην έχει ορισμένους περιορισμούς. Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή είναι 

ασυμβίβαστο προς: 

• Την ιδιότητα του εμπόρου 

• Την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ., δικηγόρου ή 

συμβολαιογράφου 

• Οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου 

Ανωνύμων Εταιρειών ή ΕΠΕ 

• Την τήρηση λογιστικών βιβλίων 

• Κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη 

νομοθεσία 

Στον Ορκωτό Ελεγκτή απαγορεύεται η απόκτηση καθ’ οποιοδήποτε τρόπο 

μετοχών της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας, ο προς αυτήν δανεισμός ή 

αντιστρόφως, καθώς και η παροχή εγγυήσεως προς τρίτον από αυτήν υπέρ του 

ελέγχοντος ή αντιστρόφως. Ακόμα, απαγορεύεται στον ορκωτό ελεγκτή ή ατομικώς 

ή δια τρίτου ανάληψη και διενέργεια οποιασδήποτε ελεγκτικής ή άλλης εργασίας, 
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που δεν του ανατέθηκε από εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών στην οποία ανήκει. Δεν 

επιτρέπεται η πρόσληψη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως συμβούλου ή υπαλλήλου σε 

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

πρόσληψη του. Τέλος, δεν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο 

ορκωτός ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σε επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές 

είναι εισηγμένες18 Χ.Α.Α19. ή σε θυγατρικές εταιρείες 20αυτών, η παροχή 

οποιασδήποτε υπηρεσίας ή δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης με τις επιχειρήσεις 

αυτές από την οποία προξενείτε αμοιβαιότητα συμφερόντων όπως: 

 Εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές 

 Συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας 

 Συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο 

σχήμα κοινών συμφερόντων με την επιχείρηση 

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων 

 Λογιστικές υπηρεσίες 

 Ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού 

 Εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης 

 Χρηματοοικονομικές προβλέψεις 

 Αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για 

εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση 

 Υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων (Κάντζου Κ, 1995- Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 

15) 

9.2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι θεμελιώδεις αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος, όπως προσδιορίζονται στις 

διακηρύξεις και τα Ελεγκτικά Πρότυπα της IFAC έχουν ως εξής: 

18 Εισηγμένη εταιρεία είναι η εταιρεία που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό ή η εταιρεία που 
η μετοχή της έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο. 
19 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
20 Θυγατρική είναι η εταιρεία της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο κατέχεται, τουλάχιστον κατά 
το ήμισυ, από άλλη εταιρεία, επονομαζόμενη μητρική. 
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• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα 

επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται 

από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία 

προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαμβάνουν πλήρους 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

• Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια 

και υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

πορισμάτων του ελέγχου. 

• Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύμφωνα με 

τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την ισχύουσα εσωτερική και Κοινοτική 

νομοθεσία. (Παπάς Α, 1999) 

9.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ 

Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διορίζεται ο επιθυμών να ασκήσει το 

επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εφόσον έχει τα ακόλουθα προσόντα και 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι Έλληνας ομογενής ή υπήκοος κράτους-

μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. 

 Κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 6 παρ.1 του ν.3693/2008 απαιτείται 

εκτός του απολυτηρίου Λυκείου να είναι και κάτοχος πτυχίου οικονομικών ή 

βιομηχανικών σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 

αντίστοιχα της αλλοδαπής. 

 Δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκ των αναφερόμενων στο 

παράρτημα 1 του ΠΔ 226/92, επιφυλασσόμενων των διατάξεων περί 

διορισμού ομογενών κατά το εδ. α΄ της παρούσης παραγράφου ή των 

αλλοδαπών που έχουν δικαίωμα εγκαταστάσεως στην Ελλάδα. 
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 Κέκτηται ανεπίληπτο ήθος και αναμφισβήτητη αρετή. Περί τούτου 

αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο βάσει των στοιχείων του φακέλου 

εκάστου υποψηφίου και μετά προηγούμενη ακρόαση του επιθυμούντος να 

διορισθεί Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής. Η απόφαση περί 

αποκλεισμού πρέπει να είναι δεόντως απολογημένη. 

Στη βαθμίδα του Δόκιμου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή διορίζεται ο Ασκούμενος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εφόσον έχει ασκήσει αποδεδειγμένα ελεγκτικό έργο 

επί διετία στη βαθμίδα του Ασκούμενου και επιτύχει στις εξετάσεις επί όλων των 

θεμάτων της ενότητας Α, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Οι Ασκούμενοι Ορκωτοί 

Ελεγκτές απαλλάσσονται της εξετάσεως στη ξένη γλώσσα αν έχουν πτυχίο που 

εκδόθηκε από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, στο οποίο η διδασκαλία διενεργείται σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή διορίζεται ο Δόκιμος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εφόσον έχει ασκήσει αποδεδειγμένα ελεγκτικό έργο 

επί διετία στη βαθμίδα του Δόκιμου και έχει επιτύχει στις εξετάσεις των θεμάτων 

της ενότητας Β, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

Στη βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή διορίζεται ο Επίκουρος Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής , εφόσον έχει ασκήσει αποδεδειγμένα ελεγκτικό έργο επί τριετία 

στη βαθμίδα του Επίκουρου και έχει επιτύχει στις εξετάσεις των θεμάτων της 

ενότητας Γ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

Τέλος, θα πρέπει ο ελεγκτής να έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθικής και να 

υπερασπίζεται τις ακόλουθες αρχές: 

 Ακεραιότητα: η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση εμπιστοσύνης στην κρίση τους. 

 Αντικειμενικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο 

επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, 

αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη 
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διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε μία 

ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν 

επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα 

συμφέροντα άλλων, κατά τον σχηματισμό των κρίσεων τους. 

 Εμπιστευτικότητα: οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την 

κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν 

πληροφορίες χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει 

νομική ή επαγγελματική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο. 

 Επάρκεια: οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου (www.soel.gr – www.taxheaven.gr – Π.Δ. 226/1992 

Άρθρο 11)  

9.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για να μπορεί να ανταποκριθεί, 

αποτελεσματικά, στις σημαντικές απαιτήσεις του Λειτουργήματος του, πρέπει να 

έχει τα ανάλογα προσόντα, που αναφέρονται, κυρίως, στην προσωπικότητα του και 

στην επιστημονική του κατάρτιση. 

Τα κυριότερα από τα προσόντα αυτά είναι τα εξής: 

• Ανεπίληπτο ήθος, ακεραιότητα χαρακτήρα και αναμφισβήτητη αρετή 

(έντιμος, ειλικρινείς, δίκαιος κλπ) 

• Άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία στη Λογιστική και Ελεγκτική επιστήμη 

(συνεχής ενημέρωση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο) 

• Επαγγελματική κρίση 

Η επαγγελματική αυτή κρίση καθοδηγείται από την άριστη γνώση της 

Λογιστικής και Ελεγκτικής επιστήμης, την ελεγκτική εμπειρία και την πλήρη 

κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων της ελεγχόμενης επιχειρήσεως. 
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 Επισημαίνεται ό,τι η επαγγελματική κρίση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ελεγκτικής εργασίας, επειδή είναι 

πρακτικά αδύνατον να καταγραφεί ο τρόπος αντιμετωπίσεως όλων των 

θεμάτων, που ενδεχομένως αντιμετωπίσει κατά την άσκηση των ελεγκτικών 

του καθηκόντων. 

 Ικανότητα ευχερούς και σωστής έκφρασης, στο προφορικό καθώς και στο 

γραπτό λόγο 

 Διοικητικές ικανότητες (Κωνσταντίνος Καραμάνης, 2008) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΠΟΤΕΛΕΣΠΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συμπέρασμα που βγάζουμε από την εργασία μας είναι ό,τι υπάρχουν πολλών 

ειδών ελεγκτές. Ο εσωτερικός, ο εξωτερικός και ο κρατικός. Για να διοριστεί λοιπόν 

κάποιος ως ορκωτός λογιστής πρέπει να έχει ορισμένες ικανότητες, δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορέσει κυρίως να αποκαλύψει οποιαδήποτε απάτη 

διαπιστωθεί κατά τον έλεγχό του. Για να μπορέσει επίσης να διοριστεί κάποιος ως 

ορκωτός ελεγκτής λογιστής θα πρέπει να είναι πρόσωπο με αυξημένα 

επαγγελματικά προσόντα. Αυτό διαπιστώνεται με κάποιες εξετάσεις που δίνουν τα 

άτομα αυτά. Τέλος, θα πρέπει το άτομο αυτό να έχει ήθος, ακεραιότητα στο 

χαρακτήρα, άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία στη Λογιστική και Ελεγκτική 

Επιστήμη και κυρίως επαγγελματική κρίση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κάντζου Κ.  «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι», Αθήνα 1995. 

 Γρηγοράκος Αθ.  «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ», Αθήνα 1985. 

 Walter B. Meigs- E. John Larsen- Robert F. Meigs, «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», 

μετάφραση Θ. Διαμαντόπουλος – Ι. Ταλαρούγκας, Αθήνα 1984. 

 Κωνσταντίνος Καραμάνης, «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», Θεωρία και 

πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, Αθήνα 2008. 

 Κάντζου Κ. & Χονδράκη Α. «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ», 

Αθήνα 2006. 

 Θεοδώρα Παπαδάτου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2005. 

 Άγγελος Α. Τσακλαγκάνος «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», Αθήνα. 

 Παπάς Α.  « ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», Αθήνα 1999 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) – www.soel.gr 

 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)- 

www.elte.org.gr 

 Taxheaven – www.taxheaven.gr 

 Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) – www.elte.org.gr 

 Ελεγκτικά Πρότυπα- www.edel.gr 

 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα- www.dilosoikonomiki.gr 
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ΝΟΜΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 Φ.Ε.Κ. 1589 τεύχος Β’ 22.10.2004 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

 Ε.Ε.Π. 1100, «Εισαγωγή στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα», τεύχος 

Β’ 22.10.2004 

 Ε.Ε.Π. 1120, «Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων και 

Επικουρική Χρησιμοποίηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», 

τεύχος Β’ 22.10.2004 

 Ε.Ε.Π. 2240, «Η ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει, στα πλαίσια 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων , το ενδεχόμενο 

εκούσιων και ακούσιων λαθών», τεύχος Β’ 22.10.2004  

 Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 3, «Υποχρεωτική χρησιμοποίηση» 

 Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 11, «Επαγγελματικές εξετάσεις» 

 Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 15, «Ασυμβίβαστα – απαγορεύσεις» 

 Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 16, «Ελεγκτικό έργο» 

 Π.Δ. 226/1992 Άρθρο 20, «Πειθαρχικός έλεγχος» 
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