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Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη εθπνλεζεί γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη νξηζκέλα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ππνζεηηθά. 

 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Αθηεξώλεηαη ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, 
 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
4 

Περύληψη 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ- Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε ησλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη ε πεξίπησζε κηαο εηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζεί ν ζεζκφο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε. Δπίζεο, ζα γίλεη κηα 

επαξθήο πεξηγξαθή ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεσο κηα εηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη, εθηφο ησλ άιισλ, λα παξνπζηαζζεί έλα άξηην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε επσλπκία «ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη 

πκβνπιεπηηθή ΑΔ» θαη λα πξνβιεθζεί ε βησζηκφηεηά ηεο, βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ηεο, γηα κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο ζα βαζηζηεί ζην ζθειεηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην νθηψ ηνπ βηβιίνπ «Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη 

Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο» ηνπ θ. . Καξβνχλε. Έρνληαο, ηέινο, φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο ζα γίλεη θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο 

«ΑΚ&Δ ΑΔ» ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 
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Δπίζεο, ζα επηζπκνχζα λα επραξηζηήζσ ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ εηαηξεηψλ 

.Ο.Λ Α.Δ θαη BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ θαη ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ θαη ηελ δηάζεζε πνπ έδεημαλ 

γηα ζπλεξγαζία θαη ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο. 

 

Δίκαη επγλψκσλ ζηνπο γνλείο κνπ, Γηάλλε θαη Βηθησξία, ζηνλ αδεξθφ κνπ, 

Νίθν θαη ζην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, επραξηζηψ ηνλ κπακπά κνπ γηα ηελ 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 ΟΔΛ: Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 ΟΛ: ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

 ΟΛ ΑΔ: «πλεηαηξηζκφο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ» ΑΔ 

 ΟΔΛ: ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 ΔΛΣΔ: Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θη Διέγρσλ 

 ΔΓΛΠ: Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

 ΓΛΠ: Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

 ΓΠΥΠ: Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

 ΓΔΠ: Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

 ΓΟΛ: Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ 

 Α.Δ: Αλψλπκε Δηαηξεία 

 ΚΟ: Κνηλνηηθή Οδεγία 

 ΝΓ: Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

 ΠΓ: Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

 ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε 

 ΔΟΚ: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

 XA: Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

 Γ.: Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 .ΛΟ.Σ: πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο,  

 ΓΠΔΠ 1: Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ Πνηφηεηαο 1  

 Γ.Π.Γ.Γ.Π. 1: Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Γηαζθάιηζεο Γηθιείδσλ Πνηφηεηαο 1  

 ΙΔΟΔΛ: Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ 

 ΔΠΔΛ: Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

 

 IFAC: International Federation of Accountants 

 ISQC 1: International Standard on Quality Control 1 

 

 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
9 

Περιεχόμενα 
 

Περίλθψθ .............................................................................................................................. 4 

Ευχαριςτίεσ ........................................................................................................................... 5 

Κατάςταςθ Πινάκων ............................................................................................................. 6 

Κατάςταςθ χθμάτων ........................................................................................................... 7 

υντομογραφίεσ.................................................................................................................... 8 

Πρόλογοσ ............................................................................................................................ 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1O: ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ & 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ............................................................................... 17 

1.1 Ειςαγωγι ...................................................................................................................... 17 

1.2 Ιςτορικι Επιςκόπθςθ του κεςμοφ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν ............................ 18 

1.3 φντομθ Ιςτορικι Εξζλιξθ του κεςμοφ του Ορκωτοφ Ελεγκτοφ Λογιςτι (Ο.Ε.Λ) ςτθν 

Ελλάδα................................................................................................................................ 23 

1.4 Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Ελεγκτικισ .................................................................................... 26 

1.4.1 Η ζννοια, ο ςκοπόσ και το περιεχόμενο τθσ Ελεγκτικισ............................................... 26 

1.4.2 Ανάλυςθ Κατθγοριϊν Ελζγχου ................................................................................... 30 

1.4.3 Ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ ................................................................................................. 31 

1.4.4 Βαςικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ του εξωτερικοφ ελζγχου. .......................................... 34 

1.4.5 Οι ενδιαφερόμενοι για τθ διενζργεια του ελζγχου ..................................................... 35 

1.4.6 ε ποιεσ εταιρίεσ διενεργείται υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ; ............................................... 36 

1.4.7 Σο υποκείμενο του ελζγχου ........................................................................................ 36 

1.4.8 Οι αρμοδιότθτεσ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν ................................................................... 40 

1.4.9 Οι υποχρεϊςεισ των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν .................................................................... 41 

1.2.10 Πιςτοποιθτικό Ελζγχου ι Ζκκεςθ Ελζγχου ................................................................ 43 

1.5 Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ του ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ .................................................... 46 

1.6 Σο νομικό πλαίςιο τθσ Ελεγκτικισ .................................................................................. 47 

1.7 Αναγκαιότθτα Εξωτερικοφ Ελζγχου. .............................................................................. 49 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
10 

1.8 Οι ελεγκτικζσ εταιρείεσ τθ τελευταία δεκαετία .............................................................. 51 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΝΟΨΗ .......................................................................... 55 

2.1 Οράματα και Αποςτολι ................................................................................................. 55 

2.2 Περιγραφι τθσ επιχειριςεωσ ........................................................................................ 55 

2.2.1 Ιςτορικό ..................................................................................................................... 55 

2.2.2 τόχοι ......................................................................................................................... 56 

2.2.3 Διευκυντικι Ομάδα & Εξωτερικοί φμβουλοι ............................................................. 56 

2.3 Ανάλυςθ του κλάδου και τθσ αγοράσ ............................................................................ 57 

2.3.1 Σάςεισ του κλάδου ..................................................................................................... 57 

2.3.2 Τπθρεςίεσ................................................................................................................... 57 

2.3.3 Ανάλυςθ τθσ αγοράσ .................................................................................................. 58 

2.3.4 Ζρευνα Αγοράσ ........................................................................................................... 58 

2.3.5 Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ ............................................................................................. 59 

2.4 τρατθγικι Μάρκετινγκ ................................................................................................. 59 

2.4.1 Σιμολογιακι τρατθγικι ............................................................................................. 60 

2.4.2 τρατθγικι Προωκιςεωσ ........................................................................................... 60 

2.5 χζδιο Λειτουργίασ........................................................................................................ 61 

2.5.1 Κανονιςμοί Λειτουργίασ ............................................................................................. 61 

2.5.2 Ανκρϊπινο Δυναμικό ................................................................................................. 61 

2.6 Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ........................................................................................ 62 

2.7 Χρθματοδότθςθ ............................................................................................................ 62 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3O : ΟΙ ΤΨΗΛΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ .......................................................... 63 

3.1 Η παροφςα κατάςταςθ .................................................................................................. 63 

3.1.1 Η παροφςα εικόνα τθσ επιχείρθςθσ ............................................................................ 63 

3.1.2 Σο μάνατημεντ τθσ επιχείρθςθσ .................................................................................. 64 

3.1.3 Τπθρεςίεσ................................................................................................................... 65 

3.1.4 Περιγραφι του περιβάλλοντοσ τθσ αγοράσ ................................................................ 69 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
11 

3.1.5 Σιμολογιακι Πολιτικι και Κερδοφορία ....................................................................... 72 

3.1.6 Πελάτεσ ...................................................................................................................... 74 

3.1.7 Διανομι ..................................................................................................................... 75 

3.1.8 Χρθματοοικονομικι Κατάςταςθ Επιχειριςεωσ ........................................................... 76 

3.2 Οράματα και Αποςτολι Επιχειριςεωσ .......................................................................... 78 

3.2.1 Περιγραφι Οραμάτων ................................................................................................ 78 

3.2.2 Περιγραφι Αποςτολισ ............................................................................................... 78 

3.2.3 Οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ .......................................................................................... 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4O :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ .................................................................... 81 

4.1 Η Επωνυμία τθσ Επιχείρθςθσ ......................................................................................... 81 

4.2 Νομικι Μορφι τθσ Επιχείρθςθσ – Μζτοχοι ................................................................... 81 

4.3 Σοποκεςία Επιχειριςεωσ .............................................................................................. 82 

4.4 Ομάδα Διευκυντϊν (μάνατημεντ) .................................................................................. 82 

4.5 Δομι Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ .................................................................................... 83 

4.6 Οργανόγραμμα ............................................................................................................. 85 

4.7 φμβουλοι Επιχειριςεωσ (Νομικοί, Λογιςτζσ, Σεχνικοί) ................................................. 85 

4.8 τρατθγικζσ υμμαχίεσ .................................................................................................. 86 

4.9 Αςφάλιςθ τθσ Εταιρίασ .................................................................................................. 88 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο :  ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΟΡΑ .................................................... 89 

5.1 Σάςεισ του κλάδου ........................................................................................................ 89 

5.1.1 Ιςτορικι Εξζλιξθ του κλάδου και τθσ υπθρεςίασ. ........................................................ 90 

5.1.2 Η παροφςα κατάςταςθ του κλάδου και τθσ υπθρεςίασ .............................................. 92 

5.1.3 Μελλοντικζσ Προβλζψεισ ........................................................................................... 95 

5.1.4 Η κατάςταςθ του κλάδου ........................................................................................... 96 

5.1.5 Υπαρξθ κοινωνικϊν τάςεων ι προτιμιςεων που μποροφν να επθρεάςουν τον κλάδο 97 

5.1.6  Ανάλυςθ PEST............................................................................................................ 99 

5.1.6.1 Πολιτικό – Νομικό Περιβάλλον ................................................................................ 99 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
12 

5.1.6.2 Οικονομικό περιβάλλον ......................................................................................... 100 

5.1.6.3 Κοινωνικό περιβάλλον ........................................................................................... 101 

5.1.6.4 Σεχνολογικό περιβάλλον ....................................................................................... 101 

5.1.7 Αναγνϊριςθ Ευκαιριϊν ςτον κλάδο προερχόμενων από δθμογραφικοφσ, κοινωνικοφσ, 

οικονομικοφσ και πολιτικοφσ παράγοντεσ. ........................................................................ 102 

5.2 Η Τπθρεςία ................................................................................................................. 105 

5.2.1 Περιγραφι τθσ Τπθρεςίασ ........................................................................................ 106 

5.2.2 Η αγορά- ςτόχοσ ....................................................................................................... 110 

5.2.3 Η ζρευνα αγοράσ που ςτθρίηει τθν ανάλυςθ ............................................................ 111 

5.2.4 Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ ........................................................................................... 112 

5.2.4.1 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν τιμολογιακι πολιτικι ανταγωνιςμοφ. ............... 113 

5.2.4.2 Σο προφίλ των ανταγωνιςτϊν................................................................................ 116 

5.2.4.3 Μελλοντικζσ προβλζψεισ για τον ανταγωνιςμό ςτον ελεγκτικό κλάδο .................. 125 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ .......................................................................... 127 

Ειςαγωγι .......................................................................................................................... 127 

6.1 τρατθγικι Μάρκετινγκ ............................................................................................... 128 

6.2 τρατθγικι πωλιςεων................................................................................................. 129 

6.3 Σιμολογιακι τρατθγικι .............................................................................................. 130 

6.3.1 Αποδοχι από τθν αγορά τιμϊν ................................................................................. 132 

6.3.2 Σρόποσ κακοριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτουσ ελεγκτζσ ..................................................... 132 

6.3.3  Κακοριςμόσ Αμοιβισ για μθ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ ..................................................... 133 

6.3.4 Η επιρροι του ανταγωνιςμοφ ςτον κακοριςμό των αμοιβϊν ................................... 133 

6.4 τρατθγικι προωκιςεωσ............................................................................................. 135 

6.4.1 Χορθγίεσ ................................................................................................................... 135 

6.4.2 Διαφιμιςθ................................................................................................................ 135 

6.4.3 Άμεςο μάρκετινγκ .................................................................................................... 137 

6.4.4 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ........................................................................................ 137 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
13 

6.4.5 Ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για διαφιμιςθ .................................................................. 138 

6.5 Διανομι ...................................................................................................................... 138 

6.6 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ......................................................................................... 138 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΧΕΔΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ................................................................................. 140 

7.1 Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ ............................................................................................. 140 

7.1.1 Περιγραφι Εγκαταςτάςεων ..................................................................................... 140 

7.1.2 Ανάγκεσ ςε Εξοπλιςμό .............................................................................................. 141 

7.1.3 Ϊρεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ ............................................................................ 141 

7.2 Κανονιςμοί Λειτουργίασ .............................................................................................. 142 

7.2.1 Σεχνικό Γραφείο ....................................................................................................... 143 

7.2.2 Επιτροπζσ ................................................................................................................. 143 

7.3  φςτθμα Ποιοτικοφ Ελζγχου ....................................................................................... 144 

7.3.1 Δζςμευςθ τθσ θγεςίασ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ....................................... 145 

7.3.2 Δεοντολογικζσ Απαιτιςεισ ........................................................................................ 146 

7.3.3 Ανκρϊπινο Δυναμικό ............................................................................................... 147 

7.3.3.1 τελζχωςθ και Πρόςλθψθ Προςωπικοφ ................................................................ 148 

7.3.3.2 Προςόντα .............................................................................................................. 149 

7.3.3.2 Ιςτορικό του Προςωπικοφ ..................................................................................... 149 

7.3.3.3 Εξζλιξθ κι Εκπαίδευςθ ........................................................................................... 150 

7.3.3.4 Αξιολόγθςθ Απόδοςθσ και Προαγωγι ................................................................... 151 

7.3.3.5 Ανάκεςθ Ζργου ..................................................................................................... 152 

7.3.3.6 Επίβλεψθ............................................................................................................... 153 

7.3.3.7 Μελλοντικζσ απαιτιςεισ ........................................................................................ 154 

7.3.3.8 Οργανωςιακι Δομι ............................................................................................... 155 

7.3.4 Αποδοχι και διατιρθςθ των Πελατϊν- ελεγχόμενων μονάδων ................................ 156 

7.3.5 Διεκπεραίωςθ Ανάκεςθσ .......................................................................................... 158 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
14 

7.3.6 Επικεϊρθςθ & Παρακολοφκθςθ του υςτιματοσ Ποιοτικοφ Ελζγχου ...................... 159 

7.3.7 Κυρϊςεισ .................................................................................................................. 161 

7.4 Εγκαταςτάςεισ ............................................................................................................ 162 

7.4.1 Αςφάλιςτρα ............................................................................................................. 162 

7.4.2 Διακζςιμο Ανκρϊπινο Δυναμικό, Ειδικότθτεσ και Κόςτοσ......................................... 163 

7.4.3 Κόςτοσ Λειτουργίασ .................................................................................................. 165 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ............................................................ 166 

8.1 Ειςαγωγι και γενικζσ υποκζςεισ ................................................................................. 166 

8.2 Πρόβλεψθ Πωλιςεων ................................................................................................. 167 

8.3 Προβλεπόμενεσ Καταςτάςεισ Αποτελεςμάτων Χριςθσ ............................................... 167 

8.5 Προβλεπόμενοι Ιςολογιςμοί Σζλουσ............................................................................ 169 

8.6 φνοψθ – Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ............................................. 170 

1. Αρικμοδείκτθσ υνολικισ Αποδοτικότθτασ ............................................................ 170 

2. Αρικμοδείκτθσ υνολικισ Κυκλοφοριακισ Σαχφτθτασ ........................................... 170 

3. Αρικμοδείκτθσ Κακαροφ Περικωρίου Κζρδουσ ...................................................... 171 

4. Δείκτθσ Σρζχουςασ Ρευςτότθτασ ........................................................................... 171 

5. Δείκτθσ Δανειακισ Επιβάρυνςθσ ........................................................................... 171 

6. Ιδιωφελισ Αποδοτικότθτα ..................................................................................... 171 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ..................................................................................... 174 

Βιβλιογραφία .................................................................................................................... 175 

Ελλθνικι ........................................................................................................................... 175 

Ξζνθ .................................................................................................................................. 176 

Αρκρογραφία .................................................................................................................... 177 

Ηλεκτρονικζσ Πθγζσ .......................................................................................................... 179 

Νομοκεςία ........................................................................................................................ 180 

Παράρτθμα Α: Τπόδειγμα Ζκκεςθσ Ελζγχου ΟΕΛ .............................................................. 181 

Παράρτθμα Β: Τπόδειγμα Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου ΟΕΛ ................................................... 183 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
15 

 

Πρόλογοσ 

 

Ζ έθξπζκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη νη ζπλερείο 

εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο θάλνπλ φιν θαη πην 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ζπληάζζνπλ αιεζή ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε απηή ηεο αλάγθεο δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή. ηα 

πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο πνπ επηθξαηεί ηε ζεκεξηλή επνρή, ν ξφινο ηνπ 

ειεγθηή θξίλεηαη επεξγεηηθφο ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εηαηξεηψλ- ειεγρφκελσλ κνλάδσλ, ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη αιεζήο, έγθπξε θαη πεξηέρεη επαξθή θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ησλ κνλάδσλ απηψλ. 

Οη ειεγθηέο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ή 

αιιηψο ησλ εηαηξεηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, σζηφζν δηαθέξνπλ απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηφζν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο φζν θαη 

θαηά ην απνηέιεζκα πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο  κνλάδεο απεπζχλνληαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη 

δεηνχλ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, επεηδή ππνρξενχληαη απφ ηελ λνκνζεζία, πξάγκα πνπ 

δε ζπκβαίλεη κε θάπνηα άιιε θαηεγνξία ππεξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή, ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα δηαζθαιίδεη ηελ εμέιημε θαη βησζηκφηεηα ηεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε φια ηα ζηνηρεία 

ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ηνλίδνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο απφ ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο νηθνλνκνηερληθήο αλάιπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο κηαο εηαηξείαο ΟΔΛ. Δπίζεο, ζα αλαιχζνπκε ηνλ ζεζκφ ηνπ ΟΔΛ θαη ζα 

θάλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή επηζθφπεζε, ζα αλαθεξζνχκε ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ζα εμεγήζνπκε αλαιπηηθά ηηο έλλνηεο ηεο 

ειεγθηηθήο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 
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Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκνηερληθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο, βαζηθφο 

ζηφρνο απνηειεί λα παξνπζηαζζεί έλα άξηην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο κε επσλπκία «ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ» θαη λα πξνβιεθζεί 

ε βησζηκφηεηά ηεο, βάζεη ησλ ππαξρνπζψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

επηδφζεσλ ηεο, γηα κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Αμίδεη, σζηφζν, λα αλαθεξζεί φηη 

δεδνκέλνπ ηεο θχζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ιφγσ ηεο ειιείςεσο πεγψλ, είλαη 

ακθίβνιν εάλ ην απνηέιεζκα ζα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1O: ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΨΝ 

ΟΡΚΨΣΨΝ ΕΛΕΓΚΣΨΝ ΛΟΓΙΣΨΝ & ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΣΗ 

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ 

 

1.1 Ειςαγωγό 

 

Ζ ειεγθηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ινγηζηηθήο. Σα  

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν απηφ, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη 

ησλ θεθαιαίσλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο, νη ηεξάζηηεο αληζφηεηεο ζηε θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ θαη γεληθφηεξα νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. πλεπψο, ν 

ξφινο ηεο ειεγθηηθήο γηα ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε θάζε ρψξα 

μερσξηζηά έρεη απμαλφκελε ζεκαζία. 

Σα παξαπάλσ εμεγνχληαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ειεγθηηθήο, πνπ 

είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηε δηαηχπσζε ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηεμαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. Οη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ 

επαιήζεπζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ δηαβεβαηψζεσλ ηξίησλ. 

Δπνκέλσο, ν ζθνπφο ηεο ειεγθηηθήο έγθεηηαη ζε ηξείο παξακέηξνπο πνπ είλαη ε 

δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο ηάμεο θη επηαμίαο ζηηο ζπλαιιαγέο, ε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε 

ηνπο κε ηνπο θαλφλεο θάζε πνιηηείαο. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν ηεο ειεγθηηθήο 

γίλεηαη πην επηηαθηηθή θαη ε επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ αθνινπζείηαη σο έλα κέζν γηα ηελ 

επίιπζε θχξησλ δεηεκάησλ ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ε 

δηεζλνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζε δηεζλή δίθηπα. Παξάιιεια, κηα ζεηξά 

απφ εηαηξηθά ζθάλδαια θαηά ηε δεθαεηία πνπ πέξαζε (Enron, Parmalat, Worldcom 

θ.ιπ.) έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξηψλ, ησλ επελδπηψλ, ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ 

θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή. 
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ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε ζηελ εμέιημε ηνπ ειεγθηηθνχ 

επαγγέικαηνο γεληθά, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο θαη ζα αλαιπζεί ε έλλνηα 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο ειεγθηηθήο. Σέινο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, 

φπσο έρεη επηθξαηήζεη ζηηο κέξεο καο. 

 

1.2 Ιςτορικό Επιςκόπηςη του θεςμού των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιςτών 

 

Ζ Λνγηζηηθή είλαη ν επηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη 

απνζθνπεί ζην λα ππνβνεζήζεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηηο κνλάδεο απηέο  λα ιάβνπλ 

νξζέο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο1
. Ζ ειεγθηηθή απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνλ 

Α. Σζαθιάγθαλν
2
, είλαη έλα ζύλνιν θαλόλωλ, αξρώλ θαη ελεξγεηώλ, κε βάζε ηηο 

νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθό-δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο, κε ζθνπό ηε δηαηύπωζε 

αηηηνινγεκέλωλ ζπκπεξαζκάηωλ ζρεηηθά κε θάπνηα νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

Ζ Διεγθηηθή σο πξαθηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο. Σα πην 

πξφζθαηα ινγηζηηθά αξρεία ρξνλνινγνχληαη πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ επηά ρηιηάδεο 

ρξφληα θαη βξέζεθαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Γείγκαηα ειέγρνπ φκσο θαζψο θαη νη 

βαζηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο ηεο ειεγθηηθήο παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξψηα ρξφληα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ βίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη θπξίσο απφ ηελ επνρή 

ηεο εκθάληζεο ησλ πξψησλ αληαιιαγψλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ειέγρσλ θαηά ηηο 

ζπλαιιαγέο έγηλε επηηαθηηθή θπξίσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο σο κνλάδα 

κέηξεζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ κέζσλ δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη σο απφζεκα 

πινχηνπ. 

Οη πξψηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα ηελ χπαξμε ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ κε 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή εκθαλίδνληαη ζηνπο Νηλεπίηεο τθσ 

αξραίαο Βαβπισλίαο ην 3000 π.Υ. Σελ επνρή απηή, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ 

θαηείραλ νη «Γξακκαηείο- Πξαγκαηνγλψκνλεο». ηελ Αξραία Αίγππην ηεξνχζαλ 

ππνηππψδεηο ινγαξηαζκνχο θαη αζθνχζαλ ζηνηρεηψδεηο ειέγρνπο γηα ηελ επαιήζεπζε 

                                                           
1
 Βι. ζει 17-18 ζην βηβιίν «Μαζήκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο», ηνπ Υξήζηνπ Β. Νανχκ. 

2
 Σζαθιάγθαλνο Α., 2005, Διεγθηηθή, Δθδ. Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε 
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ηεο αθξίβεηαο νη ιεγφκελνη «Δπηζηάηεο», νη νπνίνη θπξίσο αζρνινχληαλ κε ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ζηηεξψλ θαη ηεο απφδνζεο ησλ θφξσλ. 

ηελ αξραία Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ ειεγθηή απαληάηαη ηελ πεξίνδν 500-300 

π.Υ. θαη αθνξά θπξίσο ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

330 π.Υ. ζηελ Αζήλα δεκηνπξγήζεθε ην πλέδξην ησλ Λνγηζηψλ θαη ν Δχζπλνο. Σν 

πλέδξην απαξηηδφηαλ απφ 30 ειεγθηέο θαη δηέζεηε πξνθαζνξηζκέλε νξγαλσηηθή 

ηεξαξρία. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν έιεγρνο ησλ πφιεσλ, ησλ λαψλ θαη 

ησλ ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο ησλ αμησκαηνχρσλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα 

αμηψκαηα. Ο Δχζπλνο απφ ηελ άιιε πιεπξά απαξηηδφηαλ απφ δέθα έθνξνπο, νη νπνίνη 

είραλ παξφκνηεο ελαζρνιήζεηο.  Ζ επζχλε θαη ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ησλ εθφξσλ ήηαλ ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειέγρσλ ησλ ινγηζηψλ ηνπο θαη ε απαιιαγή ή ε 

θαηαδίθε ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ςεπδή ζηνηρεία, παξαιείςεηο θαη γεληθφηεξα 

παξεκβαηηθή ζπκπεξηθνξά. ηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα ζπλαληάκε ηνπο 

“Δμεηαζηάο”, ηνπο “πλεγφξνπο”, ηνπο “Γνθηκαζηήξηνπο”, ηνπο “Αξρηζθφπνπο”, ηνπο 

“Καηφπηνπο”, ηνπο “Απνιφγνπο”, νη νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε δηάθνξεο 

ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

 Αλάινγα ζψκαηα ειεγθηψλ ππήξμαλ θαη ζηελ Αξραία Ρψκε. Οη Ρσκαίνη 

ειεγθηέο αθνινπζνχζαλ ηηο ειεγθηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Οη ειεγθηέο 

είραλ δηάθνξεο νλνκαζίεο φπσο «Ύπαηνη, Κήλζνξεο, ηηκεηέο θαη Σακίεο». Οη 

ειεγθηέο ήηαλ ππάιιεινη ηνπ βαζηιηά ή εγεκφλα θαη ην βαζηθφ ηνπο έξγν ήηαλ ε 

ζπιινγή θφξσλ. Μάιηζηα, ην φλνκα ηεο Διεγθηηθήο ζηα αγγιηθά, auditing, έξρεηαη 

απφ απηή ηελ πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ε ιέμε auditing πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ  

ξήκα «audire» πνπ ζεκαίλεη «αθνχσ», θαζψο νη ειεγθηέο ηνπ απηνθξάηνξα 

«άθνπγαλ» ηνπο θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη ππέβαιαλ πξνθνξηθά ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο δειψζεη ηελ επνρή εθείλε. ην Βπδάληην ν ζεζκφο ησλ Λνγηζηψλ Διεγθηψλ 

ηζρπξνπνηήζεθε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή.  Κχξηα αξκνδηφηεηά ηνπο ήηαλ ε εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ θξαηηθνχ πινχηνπ.  

 ηε Γπηηθή Δπξψπε, ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πνπ λα αθνξνχλ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα. Αξγφηεξα, απηφ πνπ έδσζε λέα ψζεζε 

ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειέγρνπ, ήηαλ ε άλζεζε ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ θαη ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ε 
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πφιε ηεο Πίδαο είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ελψ ην 

1581 εκθαλίδεηαη ζηε Βελεηία ε «Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ».  

Ο φξνο «ειεγθηήο» (auditor) θαη ε ειεγθηηθή φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα 

αλαπηχρζεθε ζηε Μ. Βξεηαλία φπνπ νξίζζεθε φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο auditors. Με ηνλ εηαηξηθφ λφκν ηνπ 1862 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ 

νη ινγαξηαζκνί θαη νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ θαη νξίδνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ελφο νξγαλσκέλνπ θαη θνηλσληθνχ ζεβαζηνχ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Έηζη, ε 

Αγγιία αλαγλσξίδεηαη σο ην ιίθλν ηνπ λεψηεξνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ε παηξίδα 

ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ.  

ηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 20 αηψλα, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο παίξλνπλ ηε ζθπηάιε ηεο πεξαηηέξσ εμέιημεο ηεο ειεγθηηθήο πξαθηηθήο 

θη επηζηήκεο. Σελ ίδηα θαηεχζπλζε αθνινχζεζαλ αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα θαη νη 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. ηηο αξρέο ηνπ ελ ιφγσ αηψλα ε κεγάιε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο πνπ κπήθε ζηγά-ζηγά ζε εκπνξηθή εθαξκνγή (αηκνκεραλή, ζηδεξφδξνκνο, 

απηνθίλεην, ηειέθσλν, ειεθηξηθή ελέξγεηα) θαηέζηεζαλ δπλαηή ηε καδηθή παξαγσγή 

πξντφλησλ θαη έδσζαλ ψζεζε ζηε κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Με απηέο ηηο εμειίμεηο έγηλε επηηαθηηθή ε 

δηεχξπλζε ηεο κεηνρηθήο ηνπο βάζεο θαη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζχγρξνλεο 

θεθαιαηαγνξέο.  

Οη αιιαγέο απηέο είραλ κηα ζεηξά απφ νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο, ινγηζηηθέο 

θαη ειεγθηηθέο ζπλέπεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ  δηαρσξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηε 

δηνίθεζε, λέεο πιεξνθνξίεο έγηλαλ απαξαίηεηεο θαη ε έκθαζε ζηξάθεθε ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επέβαιε ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ (accrual accounting), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

αλαπηχρζεθαλ θαηάιιειεο κέζνδνη απφζβεζεο ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαζψο ε αμία θαη 

ε ζεκαζία ησλ παγίσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ αχμαλε.  

Όιεο απηέο νη εμειίμεηο είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη γηα ηελ Διεγθηηθή 

θαζψο άιιαμε ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έλα απφ 

ηα πιένλ παιαηά γλσζηά βηβιία Διεγθηηθήο (Montgomery, 1912), αλαγλσξίζηεθε φηη 

ν έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο, πέξαλ ηεο απνηξνπήο ιαζψλ θαη απαηψλ. Σν 

ζχγρξνλν, παγθνζκηνπνηεκέλν, εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη δπλακηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ε πξφνδνο ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία θαη ζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 
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έρνπλ πξνζζέζεη λέεο πξνθιήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε Λνγηζηηθή θαη ηελ 

Διεγθηηθή.  

ηε ζεκεξηλή επνρή θπξίαξρν ζέκα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απεηινχλ ηελ επηρείξεζε θαη πνπ επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ, ηα ινγηζηηθά κεγέζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε δήηεζε πιεξνθνξηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ην 

κέιινλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη ειεγθηέο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηεξίδνπλ ηελ 

ειεγθηηθή ηνπο κεζνδνινγία ζηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα νπζηαζηηθά ζθάικαηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 

(risk-based audit methodologies). 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ  εμέιημε ηεο ειεγθηηθήο κεζνδνινγίαο. 

I. Πξώην ζηάδην: θαζνιηθόο έιεγρνο (αξραηόηεηα έσο αξρέο 20νύ αηώλα).  

Ο ειεγθηήο ιεηηνπξγνχζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

βαζηιηά, γαηνθηήκνλα ή επηρεηξεκαηία. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζνιηθνχ 

ειέγρνπ: 

 Έκθαζε ζηελ πξνζηαζία απφ ιάζε, απάηεο θαη θαηαδνιηεχζεηο. 

 αθήο ηάζε γηα έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θαζνιηθφο έιεγρνο). 

II. Γεύηεξν ζηάδην: έιεγρνο ζπζηεκάησλ – systems based auditing (αξρέο 

20νύ αηώλα έσο δεθαεηία 1970).  

Με ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ππφθεηλην ζε έιεγρν 

κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ν θαζνιηθφο έιεγρνο θαηέζηε αζχκθνξνο ή 

πξαθηηθά αδχλαηνο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ ζπζηεκάησλ ήηαλ: 

 Πξψηκε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ειεγθηηθή 

πξαθηηθή. 

 Έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ην ζχζηεκα θαηαρψξεζεο, επεμεξγαζίαο, ηαμηλφκεζεο θαη ειέγρνπ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ, παξαγσγήο, 

πσιήζεσλ, κηζζνδνζίαο θ.ιπ. 

 Τπνβηβαζκφο ηεο πξνζηαζίαο απφ απάηεο θαη έκθαζε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (true 

and correct). 
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III. Σξίην ζηάδην: έιεγρνο ζθαικάησλ – substantive approaches (δεθαεηία 

1970 έσ5 δεθαεηία 1980).  

Ζ κεηάβαζε ζηνλ έιεγρν ζθαικάησλ (ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ) νθείιεηαη ζηηο 

αδπλακίεο ηνπ ειέγρνπ ζπζηεκάησλ, φπσο θαθή ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, ειιηπήο  

ζχλδεζε κε θαζαξά πξνδηαγεγξακκέλνπο ειεγθηηθνχο ζθνπνχο θαη επαλάιεςε 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ ε ζεκαληηθή πίεζε ζηηο ακνηβέο 

ειέγρνπ απφ απμαλφκελν αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε 

αλάγθε κείσζεο ηνπ θφζηνπο ειέγρνπ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ 

ζθαικάησλ: 

 ηξνθή πξνο ηε δηελέξγεηα ειεγθηηθψλ ηεζη γηα ζθάικαηα ζε επηκέξνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ππνρψξεζε ηνπ 

ειέγρνπ ζπζηεκάησλ, ν νπνίνο πάλησο δελ εγθαηαιείθζεθε νινθιεξσηηθά.  

 ηελ πεξίνδν απηή έγηλε απνδεθηφο σο θχξηνο ειεγθηηθφο ζθνπφο ε έθθξαζε 

γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ (true and fair view), κε ππνρψξεζε ηεο 

αληίιεςεο πεξί αθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (true and 

correct view). 

IV. Σέηαξην ζηάδην: ην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνύ θηλδύλνπ – audit risk model 

(δεθαεηία 1980 έσο δεθαεηία 1990).  

Ζ κεηάβαζε ζην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ είρε σο βαζηθά αίηηα ηελ 

εληνλφηεξε πίεζε ζηηο ακνηβέο ειέγρνπ ιφγσ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζηελ  

αγνξά ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ειεγθηψλ 

απφ αζηηθέο επζχλεο γηα ειεγθηηθά ζθάλδαια (audit scandals). Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ: 

 πζηεκαηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ζεκαληηθά 

ζθάικαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

V. Πέκπην ζηάδην: ην κνληέιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ – business risk 

approach (κέζα δεθαεηίαο 1990 έσο ζήκεξα).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ: 

 Πνηνηηθή θπξίσο κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, 

κε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 
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ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πην πξφζθαηεο ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Λνγηζηή θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή είλαη ην 

1973, νπφηε δηακνξθψζεθε  ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΔΓΛΠ») 

θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζή ζην Λνλδίλν. Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο πνπ έθαλαλ ηα ηφηε φξγαλα ινγηζηηθήο ζηελ Απζηξαιία, 

ηνλ Καλαδά, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηαπσλία, ην Μεμηθφ, ηελ Οιιαλδία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηεο Ηξιαλδίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαζψο νη ρψξεο 

απηέο απνηεινχζαλ ην ηφηε πκβνχιην ηεο ΔΓΛ. Καη ην 1977, νπφηε ηδξχζεθε ε 

Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC), ε νπνία θαζηεξψζεθε σο ε παγθφζκηα 

νξγάλσζε πνπ είλαη αξκφδηα γηα ην ινγηζηηθφ επάγγεικα. 

 

1.3 ύντομη Ιςτορικό Εξϋλιξη του θεςμού του Ορκωτού Ελεγκτού 

Λογιςτό (Ο.Ε.Λ) ςτην Ελλϊδα. 

 

ηελ ρψξα καο, ε ηζηνξία ηνπ ειέγρνπ ζε φ, ηη αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο  ζπλδέεηαη, φπσο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο, κε ην ζεζκφ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο. Με ηελ επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ε αλάγθε γηα 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ήηαλ φιν θαη πην έληνλε. ε απηφ ην επξχηεξν 

πιαίζην άξρηζε θαη ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. Ζ πξψηε 

επέκβαζε ήηαλ κε ην Νφκν 1348/1918. Καζψο επηθξαηνχζαλ ζπλζήθεο πιήξνπο 

αλαξρίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ Α.Δ. (κε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ θαη απνγξαθήο,  

δηαλνκή αλχπαξθησλ θεξδψλ, παξαπιαλεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θ.ιπ.), ν λφκνο απηφο είρε ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνζηαζία απφ ηελ θεξδνζθνπία θαη 

ηελ απάηε. Έηζη, πξνζπάζεζε λα ξπζκίζεη βαζηθά ινγηζηηθά ζέκαηα, φπσο ν 

ππνινγηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ.  

Δπίζεο, ν λφκνο απηφο ιεηηνχξγεζε σο πξννίκην ελφο λένπ, πιεξέζηεξνπ 

λνκνζεηήκαηνο πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηνπ Νφκνπ 2190/1920. Ο λένο  απηφο 

λφκνο ξπζκίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο Α.Δ., πέξαλ ηνπ φηη εκπεξηέρεη ηηο 

βαζηθέο ινγηζηηθέο ξπζκίζεηο επξχηεξεο εθαξκνγήο. Αθφκε, εηζήγαγε δηαηάμεηο γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε δηαλνκή θεξδψλ θαη, ην 
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πιένλ ζεκαληηθφ γηα ηελ Διεγθηηθή, ν λφκνο 2190/1920 πξνέβιεπε γηα πξψηε θνξά 

ηνλ νξηζκφ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. 

Οη ειεγθηέο θαηά ηνλ λφκν 2190/1920 ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο 

εμνπζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ωζηφζν, έλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

ήηαλ φηη ν λφκνο δελ θαζφξηδε ηα πξνζφληα ηνπο θαη ζπλεπψο ν θαζέλαο κπνξνχζε λα 

δηνξηζηεί ειεγθηήο.  Έλα άιιν πξφβιεκα ήηαλ φηη, δεδνκέλνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ  

ραξαθηήξα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο επνρήο, ε ζέζπηζε ηνπ ειέγρνπ ήηαλ 

λνκηθφ θαηά βάζε θαηαζθεχαζκα θαη φρη αλάγθε ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα κε 

δηελεξγνχληαη ηειηθά ζηελ πξάμε νπζηαζηηθνί έιεγρνη. Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε 

ζε λέα θξαηηθή παξέκβαζε κε ην λφκν 5076/1931, πάιη επί Βεληδέινπ 

πξσζππνπξγνχ.  

Ο λφκνο απηφο, εθηφο απφ αιιαγέο ζην ζχζηεκα θξαηηθήο επνπηείαο ησλ Α.Δ., 

πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Οη ειεγθηέο ηνπ ζψκαηνο 

απηνχ ζα απνιάκβαλαλ δεκφζην θχξνο θαη ε φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ζα ηεινχζε 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Σν 1932 φκσο, ν Βεληδέινο 

έραζε ηηο εθινγέο θαη ε λέα θπβέξλεζε δε ζηήξημε ην λέν ζεζκφ. Μεηά  ηελ 

γεξκαληθή θαηνρή 1940 - 1944 θαη ηνλ εκθχιην πφιεκν 1945 - 1949 πνπ έιαβαλ 

ρψξα θαη θαηέζηξεςαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηηο θάζε είδνπο ππνδνκέο ηνπ θξάηνπο , 

ε ειιεληθή θπβέξλεζε  ζπλέζηεζε επηηξνπή ην έηνο 1949 κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή  

πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. 

Ωζηφζν, ε ηειηθή απφθαζε ειήθζε ζηηο 21 Απξηιίνπ 1955 νπφηε θαη 

ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3329/1955 κε ην νπνίν γελλήζεθε 

ην ειιεληθφ ειεγθηηθφ επάγγεικα. χληνκα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΟΛ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, μεθίλεζε κηα φιν θαη εληνλφηεξε 

δηακάρε γηα ηελ αγνξά ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ. ηελ δηακάρε απηή έιαβαλ κέξνο 

θαη πνιπεζληθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο  (Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Peat 

Marwick θ.ιπ.) νη νπνίεο είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 ην ΟΛ θαηάθεξε, φρη κφλν λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο επηζέζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θαη λα μεπεξάζεη ηε ζθφπειν ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο Όγδνεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο, αιιά θαη λα απμήζεη ηε δηθαηνδνζία 

ηνπ. Όκσο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ε δηεζλήο θίλεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ πνπ 

εκθαλίζηεθε ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε 
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Βξεηαλία. Οη ηδέεο απηέο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαηέζηεζαλ θπξίαξρε 

αληίιεςε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φπσο θαη παξακέλνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζήκεξα.  

Σφηε ινηπφλ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, βξέζεθε ε θαηάιιειε ζπγθπξία γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ δηεζλνχο ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 

Ύζηεξα απφ έληνλε αληηπαξάζεζε ζηε Βνπιή θαη ζηνλ Σχπν, ηειηθά ην επηέκβξην 

ηνπ 1991 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ν λφκνο 1969/1991, ην άξζξν 75 ηνπ νπνίνπ 

πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΛ θαη ηελ ίδξπζε κηαο λέαο επαγγεικαηηθήο 

νξγάλσζεο, ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). Καη" 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ εθδφζεθε, θαη πάιη χζηεξα απφ έληνλε 

αληηπαξάζεζε θαη δηθαζηηθέο θαη άιιεο ακθηζβεηήζεηο, ην Π.Γ. 226/1992 πνπ 

ξχζκηζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ απειεπζεξσκέλνπ επαγγέικαηνο θαη απνηειεί  κέρξη θαη 

ζήκεξα ην βαζηθφ λνκνζέηεκα.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηε δνκή θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο χζηεξα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 κπνξεί λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: 

 Οη μέλεο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πέηπραλ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε, 

δειαδή ην δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ηνπο ππνρξεσηηθνχο εθ ηνπ λφκνπ 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Όινη νη αλαγλσξηζκέλνη ειεγθηέο είλαη κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο έλσζεο, 

ηνπ ΟΔΛ θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ειεγθηηθφ έξγν, είηε αηνκηθά, σο θπζηθά 

πξφζσπα ή, φπσο είλαη ν θαλφλαο, νξγαλσκέλνη ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή 

θνηλνπξαμίεο. 

 Ζ ακνηβή ηνπ ειέγρνπ νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδεηαη κε ζπκθσλία ειεγθηή θαη 

ειεγρφκελνπ, αλ θαη ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη ηππηθά 

απαγνξεχεη ηε δηαπξαγκάηεπζε. 

 Οη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πιήξε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή. 
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1.4 Ειςαγωγικϋσ Ϊννοιεσ Ελεγκτικόσ 

 
 

1.4.1 Η ϋννοια, ο ςκοπόσ και το περιεχόμενο τησ Ελεγκτικόσ  

 

Ζ ειεγθηηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο 

Λνγηζηηθήο θαη φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζεσξείηαη πιένλ μερσξηζηφο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γ. Γξεγνξάθνο
3
, ε ειεγθηηθή 

πξαγκαηεύεηαη ηηο αξρέο, ηνπο θαλόλεο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ζε 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο. θνπφο ηνπ ειέγρνπ κηαο 

επηρείξεζεο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ ε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο είλαη νξζή θαη αιεζήο.  

ην βηβιίν ηνπ «Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή» ν Υ. Καδαληδήο παξαζέηεη κηα 

πην ζχγρξνλε θαη πεξηεθηηθή ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ειεγθηηθήο, ε νπνία 

αλαθέξεη φηη ε ειεγθηηθή είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Κιάδνο «ηεο ζπζηεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπγθέληξωζεο θαη αμηνιόγεζεο ειεγθηηθώλ ηεθκεξίωλ, από έλα 

αλεμάξηεην θαη ηθαλό γηα ηελ πεξίπηωζε πξόζωπν, ηα νπνία αθνξνύλ κεηξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπό λα εμαθξηβωζεί θαη λα 

γλωζηνπνηεζεί ζηνπο ρξήζηεο θαηά πόζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα»
4
.  

Δπνκέλσο, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά θαλφλα ηα κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο  θαη γεληθψο ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο 

πεξηνπζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθψο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηζηηθήο. Ζ ινγηζηηθή θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο 

πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ελψ ε ειεγθηηθή ηηο ειέγρεη. Ζ έλλνηα θαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο μεθηλά κε ηελ απνθπγή ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε αλαθξηβψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαπνηνχλ ηελ 

αιήζεηα γηα ηελ θαηάζηαζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Δπνκέλσο, κε ηελ δηελέξγεηα εμσηεξηθνχ θη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα, δηαζθαιίδεηαη φηη ν απνινγηζκφο ησλ ππεπζχλσλ λα δψζνπλ 

                                                           
3
 Βι. ζει 7 ζην βηβιίν «Γεληθέο Αξρέο Διεγθηηθήο» ηνπ Θεφδσξνπ Γ. Γξεγνξάθνπ. 

4
 Βι. ζει 50-54 «Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή» ηνπ Υ. Καδαληδή 
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ινγαξηαζκφ ζε απηνχο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα κάζνπλ γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά θη φρη 

αλαθξηβή ζηνηρεία.  Αθφκα, ν έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνθάιπςε θαη ηελ 

θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  κηαο επηρείξεζεο θαη δελ είλαη κφλνλ πξνιεπηηθφο.  

 Δπηπξφζζεηα, ε ζεκαζία ηεο ειεγθηηθήο είλαη ζεκαληηθή αλαθνξηθά θαη κε 

ηελ ζρέζε κεηαμχ ηδηνθηήηε θαη δηαρεηξηζηή
5
, θαζψο ε ζρέζε απηή δεκηνπξγεί κηα 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχγθξνπζε απηή δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο 

αζπκκεηξίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη έλαο δηαρεηξηζηήο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο θαη ν ηδηνθηήηεο-κέηνρνο απηήο. Οη δηαρεηξηζηέο κηα νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο έρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά 

ηεο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο εμέιημε ζπγθξηηηθά κε ηνπο κεηφρνπο, αθνχ νη 

δεχηεξνη βξίζθνληαη εθηφο ηεο δηνηθνχκελεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Δπνκέλσο, ε ειεγθηηθή ζπκβάιιεη ζηελ δηάδνζε ησλ ζσζηψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε φινπο θαη ζηελ απνθπγή ηεο επηδίσμεο πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ 

απφ ηε πιεπξά ησλ δηαρεηξηζηψλ. Σέινο, ε δηαζθάιηζε ησλ ζσζηψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηαιήγεη ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ 

απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα, αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε απφ θάζε νξγαλσκέλε 

θνηλσλία. 

Δλ ζπληνκία, σο βαζηθνί ζθνπνί
6
 ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη 

εμήο: 

 Δληνπηζκφο θαη πξφιεςε εζειεκέλσλ θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ, 

απαηψλ θ.ι.π. 

 Γηεχξπλζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνχζησλ ζθαικάησλ θαη 

απαηψλ. 

 Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πηζηφηεηαο ησλ 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιν ηνπο.(π.ρ. Ηζνινγηζκφο, 

απνηειέζκαηα Υξήζεο) 

 Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη 

θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα 

                                                           
5
  Βι. ζει 45-48 Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, ηνπ Υ. Καδαληδή 

6
  Βι. Δηζαγσγή ηελ Διεγθηηθή, ηνπ Υ. Καδαληδή 
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ζηελ επηρείξεζε.(θχθινο εξγαζηψλ, θνζηνιφγηα, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, 

εζσηεξηθή αμία κεηνρψλ θ.ι.π.) 

  Πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ 

θάζε είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 Τπνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα 

ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο. 

 ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θαη λα 

γίλεη έηζη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο 

θαη ησλ ζηφρσλ πνπ είρε ν έιεγρνο ζε ηέζζεξηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε 

πεξίνδνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα μεθηλά κφιηο απφ ην 1500 θαη σο θχξηνο 

ζηφρνο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ε απνθάιπςε ηεο απάηεο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ 

βαζηθφηεξν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ππφινηπεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο.  

Πίλαθαο 1.2.1: Ζ εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ είρε ν έιεγρνο 

δηαρξνληθά
7
.  

Πεξίνδνο 
Αλαθεξόκελνη σο ειεγθηηθνί 

ζηόρνη 
Έθηαζε ειέγρνπ 

Αλαγλώξηζε ηεο 

ζεκαζίαο 

εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο/ειέγρνπ 

-1500 

1500-1850 

1850-1905 

Απνθάιπςε Απάηεο 
<< 
<< 

Λεπηνκεξήο 
<< 

Κάπνηα ηεζηο, θπξίσο 
ιεπηνκεξή 

Αλχπαξθηε 
<< 
<< 

1905-1933 

Δθηίκεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
Αλαθάιπςε απάηεο & ιαζψλ 

Λεπηνκεξήο θαη ηεζη Μηθξή Αλαγλψξηζε 

1933-1940 

Δθηίκεζε Οξζφηεηαο ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
Αλαθάιπςε απάηεο θαη ιαζψλ 

Σεζη 
Απμαλφκελε 
Αλαγλψξηζε 

1940-1960 

Δθηίκεζε Οξζφηεηαο ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
 

Σεζη εκαληηθή 

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ έιεγρνπ απνδεηρζεί ε εηιηθξίλεηα 

θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηφηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε πηζηνπνίεζε 

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ πηζηνπνίεζε, φπσο θαη ε 
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απνθάιπςε ιαζψλ είλαη αξκνδηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Αληίζεηα, ε πξφιεςε 

ησλ ζθαικάησλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπλάγεηαη φηη ν έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ πνηνο ηνπο αζθεί. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη 

ν εμσηεξηθφο  έιεγρνο, φπνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη βάζεη 

ησλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, φπνπ 

ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε 

δηνηθεηηθή πνιηηηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε αζαθεηψλ. Ο ειεγθηήο πνπ αζθεί 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζε ζρέζε κηζζψζεσο εξγαζίαο 

κε απηήλ. Αλήθεη, δειαδή, ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο. Δλψ ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ εηαηξεία.  

Δπηπιένλ, νη θαηεγνξίεο ειέγρσλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπο 

θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
8
: 

1) Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

2) Έιεγρνη πκκφξθσζεο 

3) Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη 

4) Έιεγρνη Γηνίθεζεο  

5) Έιεγρνη Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

6) Έιεγρνη Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο &  

7) Δηδηθνί Έιεγρνη. 

ηε παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ζηνπο 

αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ή νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, φπσο νλνκάδνληαη, νη 

ειεγθηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο 

επηθεληξψλεηαη θαηά βάζε ζηελ επαιήζεπζε ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ. ηελ επφκελε ελφηεηα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ε έλλνηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

                                                           
8
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ζει 81-88 ζην βηβιίν «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφ Έιεγρνο» ηνπ Υ. 

Καδαληδή.  
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1.4.2 Ανϊλυςη Κατηγοριών Ελϋγχου 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνπκέλε ελφηεηα, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο ειεγθηηθήο είλαη αλαγθαίν λα δηαρσξίδνπκε ηνλ έιεγρν 

ζε θαηεγνξίεο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε θάζε κηα απφ 

ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ειέγρνπ
9
, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

 Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ: Οη έιεγρνη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο ή αιιηψο θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη απνηεινχλ 

ηελ ζπλεζέζηεξε θαηεγνξία ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ 

δηακφξθσζε θαη έθθξαζε κηαο γλψκεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη αλ απηέο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 Έιεγρνη πκκφξθσζεο: Οη έιεγρνη απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζηειέρε ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο 

επηρείξεζεο. θνπφο ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη ε εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο ή δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηεξαξρηθά ή δηνηθεηηθά αλψηεξν 

θνξέα. 

 Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη: Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη θαηαιακβάλνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν 

γίλεηαη ε επηζθφπεζε θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ηφζν ε απνδνηηθφηεηα ηνπο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Ο ζθνπφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ είλαη ηξηπιφο θαζψο ν έιεγρνο  

πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απφδνζε ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε, 

αιιά θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

 Έιεγρνη Γηνίθεζεο: Δίλαη γλσζηνί θαη σο “έιεγρνη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο” ή “έιεγρνη επηδφζεσο” θαη έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ ηελ 

                                                           
9
 Υξήζηνο Καδαληδήο (2006), «Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο», 
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αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. 

 Έιεγρνη θνηλσληθήο επζχλεο: Λέγεηαη θαη θνηλσληθφο έιεγρνο θαη έρεη ζαλ 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε, επηθχξσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θαη παξνπζηάδεη ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Ζ 

Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα ζπγθεληξψλεη 

ζπζηεκαηηθά θαη λα απεηθνλίδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ (εξγαζηαθφ 

δπλακηθφ, πξνκεζεπηέο, θνηλσλία σο ζχλνιν). 

 Έιεγρνη νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο: Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο, ηεο απάηεο, ησλ θαηαρξήζεσλ θαη ησλ δφιησλ πξάμεσλ ζηνλ 

δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λένπ απηνχ θιάδνπ ηεο Διεγθηηθήο. Ο έιεγρνο απάηεο δελ κπνξεί λα  

πεξηνξηζηεί ζε κηα απιή απαξίζκεζε ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Οη ειεγθηέο απάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε γηα ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ ειέγρσλ απάηεο, ηελ έλλνηα θαη ηηο κνξθέο απάηεο, ηνπο πηζαλνχο 

δξάζηεο θαη ηα θίλεηξα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο νξγαλσζηαθέο, θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο πηπρέο ηεο απάηεο. 

 Δηδηθνί Έιεγρνη: ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ειέγρσλ αλήθνπλ φζνη έιεγρνη 

δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ. ηνπο 

εηδηθνχο ειέγρνπο, αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ηε δηελέξγεηα ην νπνίνπ δηθαηνχληαη λα 

δεηήζνπλ δηάθνξεο νκάδεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή Δθεηείν. 

 

1.4.3 Ο εξωτερικόσ ϋλεγχοσ  

 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη αλεμάξηεηνο θαη δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο 

θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ινγηζηέο – ειεγθηέο, νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ωο νξθωηνί ειεγθηέο ζηε ρώξα καο θαη νξθωηνί ινγηζηέο (Public 

Accountants ή Chartered Accountants) ζηηο αγγινζαμνληθέο ρώξεο10
. Οη ειεγθηέο πνπ 

αζθνχλ εμσηεξηθφ έιεγρν δελ έρνπλ θακία ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε 

                                                           
10

 Βι θεθ 1.1.3 κε ηίηιν «Γηαθξίζεηο ζηελ Διεγθηηθή» ζην βηβιίν «Διεγθηηθή, Θεσξία θαη Πξαθηηθή» 

ηνπ Κσλ. Κάληδνπ. 
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επηρείξεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε απφ απηή. Αζθνχλ ιεπηνκεξή έιεγρν ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ψζηε λα πιεξνθνξήζνπλ 

ην πιήζνο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (κεηφρνπο, πηζησηέο, θξάηνο θ.ιπ.) αλάινγα 

κε ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα.  

Γηα λα εμαρζνχλ ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο αθνινπζεί 

νξηζκέλεο κεζφδνπο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ Γ. Γξεγνξάθν, ε 

βαζηθφηεξε κέζνδνο είλαη ηα ηεζη, δειαδή ν έιεγρνο βάζεη δεηγκαηνιεςίαο. Ζ 

κέζνδνο απηή μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη επξέσο απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θη έπεηηα, φηαλ ε 

αικαηψδεο αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ νδήγεζε ζηελ ζέζπηζε 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο βάζεη ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

πηνζεηήζεθε θαζνιηθά απφ ηελ Γηεζλή πξαθηηθή θαη ηελ επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο.  

ηα πιαίζηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο αθνινπζνχληαη ζήκεξα ν νξηδφληηνο έιεγρνο 

θαη ν θάζεηνο. Με ηνλ νξηδφληην έιεγρν, ειέγρνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη νηθνλνκηθέο 

πξάμεηο  κηαο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ινγηζηηθά. Ο νξηδφληηνο έιεγρνο είλαη 

δπλαηφλ λα αγλνεζεί εάλ ν ειεγθηήο ζεσξήζεη αμηφπηζην ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, εθφζνλ έρεη ηελ θαηάιιειε πεξί απηφ 

πιεξνθφξεζε. Αθφκα, νλνκάδεηαη θαη πξννδεπηηθφο δηφηη μεθηλάεη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαιήγεη ζηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ιεπηνκεξή έιεγρν φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κηαο πεξηφδνπ, αθνχ κε απηφλ: 

i Διέγρνληαη ιεπηνκεξεηαθά ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ 

επηιεγεί απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο. 

ii Διέγρεηαη ε νξζή δηαηχπσζε ησλ εγγξάθσλ ζηα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα. 

iii Διέγρεηαη ε ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ 

βηβιίσλ. 

iv Διέγρνληαη νη ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο ζην ζπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ. 

v Δπαιεζεχνληαη κε ηα ηζνδχγηα, νη αξηζκεηηθέο ζπκθσλίεο. 

Ο θάζεηνο έιεγρνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηειεί ηελ βάζε γηα ηνλ 

νπζηαζηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δελ δχλαηαη λα 

παξαιεθζεί. Λέγεηαη θαη αλαδξνκηθφο δηφηη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαηαιήγεη ζηα δηθαηνινγεηηθά. Ξεθηλάεη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη κέζσ ησλ ηζνδπγίσλ κεηαβαίλεη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ φπνπ κε ηελ επηζθφπεζε επηιέγνληαη ηα 
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θνλδχιηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπνίσλ αλαδεηνχληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Οη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θάζεηνπ ειέγρνπ είλαη: 

i Να γίλνπλ φιεο νη αλαγθαίεο επαιεζεχζεηο θαη αξηζκεηηθέο ζπκθσλίεο έηζη 

ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσλ πεξηιακβάλνπλ φια ηα νξηζηηθά ππφινηπα ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ 

θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

ii Δπηζθφπεζε ηεο θίλεζεο θάζε αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ζθνπφ: 

a. Σε δηαπίζησζε φηη δελ έρνπλ θαηνρπξσζεί θνλδχιηα άζρεηα κε ην 

πεξηερφκελν. 

b. Σε δηαπίζησζε φηη έρνπλ θαηνρπξσζεί ηα θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρξήζε. 

c. Σελ επηινγή ησλ θνλδπιίσλ γηα ηα νπνία ζα ειεγρζνχλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

d. Λεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ 

επηιεγεί. 

iii Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη αληηπαξαβνιή ησλ ηέιεησλ 

αζξνηζκάησλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ ζρεηηθνχ ηζνδπγίνπ αλαιπηηθνχ 

θαζνιηθνχ.  

Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί θαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, κεξηθνί απφ ηνπο 

νπνίνπο είλαη νη εμήο: 

1. ”Δμσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγεί έλαο 

αλεμάξηεηνο, ηθαλφο θαη επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνο ειεγθηήο, κε ηελ 

νπνία πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη θαη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά, εθείλα ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη ηελ θξίζε ηνπ 

θαη λα ζεκειηψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ γλψκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
11

.” 

2. ”Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε αλεμάξηεηε εμέηαζε θαη ε έθθξαζε γλψκεο 

πάλσ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ν 

ζθνπφο ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη θεξδνζθνπηθφο ή κε θεξδνζθνπηθφο
12

. 

3. ”Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη εθείλνο ν έιεγρνο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

πξφζσπα ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεγρφκελν θνξέα. Δηδηθά 

θαηαξηηζκέλα άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν θνξέα θαη ην 

                                                           
11

 Αληψλεο Παππάο (1999), «Δηζαγσγή ζηελ ειεγθηηθή», ζει.30 
12

 Grant Thornton, (1990), Audit Manual 
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πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, θαζνδεγνχλ ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηηο  

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ πξνζψπσλ γηα 

ηα νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο”
13

. 

       

1.4.4 Βαςικϋσ ελεγκτικϋσ διαδικαςύεσ του εξωτερικού ελϋγχου.  

 

χκθσλα κε ηνλ Γ. Γξεγνξάθν
14

, ε ηερληθή ηνπ ειέγρνπ απαξηίδεηαη απφ 

νξηζκέλεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

ηφζν πξηλ ηελ δηελέξγεηά, ηνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ. Πξνηνχ μεθηλήζεη ν 

έιεγρνο θη εθφζνλ ε επηρείξεζε ειέγρεηαη γηα πξψηε θνξά απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή, 

απηφο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππφ έιεγρν επηρεηξήζεσο. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα έρεη γλψζε ν ειεγθηήο είλαη: 

i Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ε εηδηθή λνκνζεζία πνπ ηελ δηέπεη.  

ii Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (δειαδή ε 

δηάξζξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο δηεχζπλζεο θαη ησλ 

ινηπψλ Γηεπζχλζεσλ, ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο, ησλ 

ηκεκάησλ ηεο θ.α) 

iii Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη  

iv Σε ινγηζηηθή ηεο νξγάλσζε. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ωο ηειηθφ ζηάδην ηεο ελάξμεσο ηνπ ειέγρνπ, 

ζεσξείηαη ε θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο 

ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα θάζε ινγαξηαζκφ μερσξηζηά.  ην ίδην απηφ ζηάδην ν 

ειεγθηήο πξνρσξά θαη ζηελ ηήξεζε θχιισλ ειέγρνπ ή θχιισλ εξγαζίαο ειέγρνπ. Σα 

θχιια απηά είλαη ηα έγγξαθα πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεσο ζπληάζζεη ν 

ειεγθηήο θαη ρξεζηκεχνπλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δηεμήγαγε. 

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Διεγθηηθήο, ηα επφκελα ζηάδηα  ηνπ ειέγρνπ 

είλαη ν ελδηάκεζνο έιεγρνο θαη ν ηειηθφο. Ο ελδηάκεζνο έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο θαη ζην ηέινο απηήο ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε 

                                                           
13

 Brenda Porter, Jon Simon, David Hatherly(2003), “Principles of external auditing” 
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ηνλ ηειηθφ έιεγρν. ηνλ ηειηθφ απηφλ έιεγρν ζπληάζζεηαη θαη ρνξεγείηαη θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

εθθξάδεηαη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα απηψλ αιιά θαη γηα 

ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεσο. 

 

1.4.5 Οι ενδιαφερόμενοι για τη διενϋργεια του ελϋγχου 

 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα λα 

ελεκεξψζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο 

θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36-

37 ηνπ Ν. 2190/1920. Σα ελδηαθεξφκελα απηά κέξε απνηεινχλ κέξε ηνπ Κνηλσληθνχ 

πλφινπ, θαζψο ηα θεθάιαηα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο αληινχληαη έκκεζα ή άκεζα 

απφ ην Κνηλσληθφ χλνιν. Οη νκάδεο απηέο είλαη: 

1. Οη δηνηθνχληεο θαη νη δηεπζπληέο ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

2. Σν πξνζσπηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

3. Οη κέηνρνη θαη γεληθά νη νκνινγηνχρνη ηεο εηαηξείαο. 

4. Οη επελδπηέο ηεο, φπσο νη ρξεκαηνδφηξηεο ηξάπεδεο θαη γεληθά φζνη ηε 

ρξεκαηνδνηνχλ. 

5. Οη  πξνκεζεπηέο θαη γεληθά νη πηζησηέο ηεο θαη φζνη έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ηελ 

εηαηξεία.  

6. Οη κειινληηθνί επελδπηέο . 

7. Σν θξάηνο. 

Οη παξαπάλσ ελδηαθεξφκελνη ζεσξνχληαη επίζεο θαη σθεινχκελνη εθ ηνπ 

ειέγρνπ θαζψο ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ. Ο λφκνο ππνρξεψλεη ηνπο ειεγθηέο λα ππνβάιινπλ έθζεζε κε ην 

πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζηελ νπνία θαη ινγνδνηεί 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεσο. Οη ππφινηπνη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη κε ηε δεκνζηφηεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ 

ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7β θαη 43β ηνπ Ν.2190/1920. 
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1.4.6 ε ποιεσ εταιρύεσ διενεργεύται υποχρεωτικόσ ϋλεγχοσ;  

 

Οη εηαηξείεο πνπ ππνρξενχληαη απφ ηε λνκνζεζία λα ππνβάιινληαη ζε 

εμσηεξηθφ έιεγρν απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο είλαη απηέο πνπ πιεξνχλ δπν απφ ηα 

ηξία παξαθάησ θξηηήξηα θαη γηα ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα απφ ην έηνο ζην νπνίν 

βξηζθφκαζηε. Σα θξηηήξηα απηά είλαη: 

1) Σν χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, δειαδή ησλ πεξηνπζηαθψλ θεθαιαίσλ 

ηεο λα είλαη απφ 2.500.000 επξψ θαη πάλσ. 

2) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο λα είλαη απφ 5.000.000 επξψ θαη πάλσ θαη  

3) Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο λα απαξηίδεηαη απφ 50 άηνκα θαη πάλσ.  

ε θάζε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξίαο πνπ έρεη θεθάιαην πάλσ απφ 

3.000.000 επξψ, δηελεξγείηαη επίζεο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο. Σέινο,  πέξαλ, απφ απηά 

ηα θξηηήξηα ε λνκνζεζία νξίδεη γεληθφηεξα φηη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ .Ο.Δ.Λ 

απνβιέπεη ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο 

θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, 

αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ 

ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο 

πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 ηνπ Π.Γ 226/92
15

. 

 

1.4.7 Σο υποκεύμενο του ελϋγχου 

 

Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ν Διεγθηήο, ν νπνίνο είλαη θαη ην πξφζσπν 

πνπ θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη ηειηθά εθαξκφδεη ηελ Διεγθηηθή Γηαδηθαζία.  

Γηαρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή, 

πνπ αλαθέξεηαη θαη σο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο.  

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο είλαη ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη 
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αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πνηθίινπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη 

είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ζε ειέγρνπο ησλ εζσηεξηθψλ νδεγηψλ θαη 

θαλνληζκψλ ή αθφκα φκσο θαη λα επεθηείλνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο 

ειέγρνπο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο 

ηελ δηνίθεζε, γηα ιάζε αθνχζηα ή εθνχζηα θαη γηα αληηδενληνινγηθέο ινγηζηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Οπζηαζηηθά, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο παξέρνπλ ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ επηξξνέο ησλ ειεγρνκέλσλ. 

Γη' απηφ νξγαλσηηθά ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 

Σα ζηειέρε ηα νπνία απαξηίδνπλ ην ζψκα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ζπλήζσο 

είλαη πξντζηάκελνη δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πξντζηάκελνη πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ αμηφινγε θαη καθξνρξφληα πείξα, πςειφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, 

δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελδεδεηγκέλσλ επέιηθησλ ελεξγεηψλ. 

πκπιεξσκαηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην γεληθά παξαδεθηφ ήζνο ησλ αηφκσλ πνπ 

αζθνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

πρλά φκσο ακθηζβεηείηαη ην απνηέιεζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εηδηθά ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, δηφηη ζεσξείηαη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ειεγρνκέλε επηρείξεζε, επεηδή απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ κηαο θαη εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε. Ναη κελ είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ ειεγρφκελσλ ηκεκάησλ αιιά δελ είλαη θαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. Θέκαηα εκπηζηνζχλεο επίζεο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα εμήο: 

i. Όζν πεξηζζφηεξν νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο εμειίζζνληαη ζε θηιηθέο ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα ακβιχλνληαη ε ακεξνιεςία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ. Ζ ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ii. Ζ κνλφηνλε ελαζρφιεζε ηνπ ειεγθηή κε ηα ίδηα πάληνηε ζέκαηα, ε έιιεηςε 

άιινπ ελδηαθέξνληνο θαη πνηθηιίαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αδξαλνπνίεζε 

ηεο νμχηεηαο θαη ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο ηνπ ειεγθηή. Κνηλψο κπνξεί λα 

παξαβιέςεη άζεια ηνπ θάπνηα παξαηππία ή θάπνην ζθάικα. 

Ο ξφινο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ 

ηνπ απινχ ινγηζηή θαη δελ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα. 
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Αληηζέησο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ην επάγγεικα ηνπ Γηθαζηή, θαζψο ζχκθσλα κε 

ηελ 8
ε
 Κνηλνηηθή Οδεγία,  ν Οξθσηφο Λνγηζηήο δελ είλαη ζπλήγνξνο ηεο 

επηρεηξήζεσο θαη πξέπεη λα ελεξγεί φπσο αθξηβψο ν Γηθαζηήο.  

Ο Οξθσηήο Διεγθηήο Λνγηζηήο ή αιιηψο ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο 

επηρείξεζεο δελ έρεη ππαιιειηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε θαη ζρέζε 

κηζζψζεσο κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ηελ νπνία ειέγρεη. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν λα είλαη αλεμάξηεηνο θαη αδέζκεπηνο έλαληη ηεο 

ειεγρνκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηνίθεζή ηεο θη έηζη 

θαιχπηεη ηηο αηαζζαιίεο θαη παξαηππίεο πνπ ηπρφλ λα ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ κεηά 

ησλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγεί έλαο ειεγθηήο- ππάιιεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. πλεπψο, δελ δχλαηαη λα νξηζζεί Οξθσηφο Διεγθηψλ νπνηνζδήπνηε έρεη 

εμαξηεκέλε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ ειέγρεηαη ή είλαη ππάιιειφο ηεο. 

Απφ ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή απνθιείνληαη αθφκα νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ θαη 

θνηλσθειψλ εηαηξεηψλ. 

Ο Διεγθηήο είλαη, έλα απφ ηα ηξία ζεζκηθά φξγαλα (Γεληθή πλέιεπζε, 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Διεγθηήο) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ. Σα απμεκέλα πξνζφληα γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 8
εο

 

Οδεγίαο (84/253) ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη δεδνκέλνπ φηη ην ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ είλαη κέινο ηεο International Federation of Accountants (IFAC), 

παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη φπνπ είλαη δπλαηφ ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (ΓΔΠ). Δπνκέλσο, ην επάγγεικα ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή αζθείηαη κέζα ζην πιαίζην δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ.  

Ο ζεζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή έγηλε ζηε ρψξα καο ην 1955 κε ην 

Ν. Γ 3329/1955 «πεξί πζηάζεσο ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ», ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 1956. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίζζεθε φηη ζα 

ππάξρεη πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νπνηαζδήπνηε 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πηζηνπνίεζε πεξί ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο θαη 

κειέηε εθηηκήζεσο ηεο ζπλνιηθήο ηξέρνπζαο αμίαο  ηεο επηρείξεζεο ή ηξέρνπζαο 

αμίαο ηεο κεηνρήο νξηζκέλεο αλψλπκεο εηαηξείαο. 

Σα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλαο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ην αλεπίιεπην ήζνο ηνπ 
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θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, δηφηη ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή είλαη 

επάγγεικα ήζνπο θαη ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε 

εμεηδηθεπκέλε πείξα, ε ηθαλφηεηα ηαρείαο αληηιήςεσο θαη αζθαινχο θξίζεσο, ε 

επηλνεηηθφηεηα, ε απηνπεπνίζεζε, ε αλαγθαία ιεπηφηεηα, ε επηκέιεηα, ε 

εξγαηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα επρεξνχο θαη νξζήο εθθξάζεσο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν, είλαη ηα πεξαηηέξσ πξνζφληα κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη 

φπνηνο αζρνιείηαη κε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα. 

Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ζεσξείηαη ζπλεπψο απηφο πνπ θαηέρεη ηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε ησλ ινγαξηαζκψλ, είλαη εηδηθφο επαγγεικαηίαο θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο απφ ηελ 8
ε
 Κνηλνηηθή Οδεγία

16
. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πηζηνπνηεί νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ εηαηξεηψλ θη  επηβάιιεηαη λα δηελεξγεί 

ππεχζπλα, αληηθεηκεληθά θαη αλεπεξέαζηα ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη λα δξα απζηεξά αζπκβίβαζηα πξνο ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο.  

Αθφκα, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο δίδεη φξθν θη έρεη ηφζν αζηηθή φζν θαη 

πνηληθή επζχλε. 

Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ν Οξθσηήο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

ζεσξείηαη θαη ζχκβνπινο ηεο επηρεηξήζεσο ηελ νπνία ειέγρεη. Οη ππεξεζίεο ηνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ επηρείξεζε απιφρεξα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο 

επηρείξεζεο επηιχνληαη ηδηφκνξθα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε 

ζσζηή θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Ζ ελεκέξσζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηε επηρεηξήζεσο γίλεηαη κε ηελ ππνβαιιφκελε έθζεζε εθ κέξνπο ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, φπνπ θαη 

απνθαζίδνληαη νη ελδερφκελεο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο ησλ αηαζζαιηψλ ή 

παξαιείςεσλ. 

Δπίζεο, ζε έλα άιιν ζεκείν πνπ βνεζά ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζηε ιεηηνπξγία 

κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, είλαη φηη ε χπαξμε θαη κφλνλ ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαζηζηά ηνπο 

εξγαδφκελνπο πην πξνζεθηηθνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή σο ζπκβνχινπ ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξεία δελ αλαηξεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ακεξφιεπηεο θξίζεψο ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
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Ν.Γ 3329/1955 θαη 4107/1960, πνπ έρνπλ νξγαλψζεη ην ζεζκφ ηνπ Οξθσηή ειεγθηή 

Λνγηζηή θαη‟ αλάινγν ηξφπν. 

Σέινο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

αλάγεηαη ζε ιεηηνχξγεκα φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεη ν Σζαθιάγθαλνο, “Σν 

αλεπίιεπην θαη αςεγάδηαζην ήζνο, καδί κε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

απνηεινχλ ηα πξσηαξρηθά πξνζφληα γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, αθνχ ε 

ηδηαηηεξφηεηα θαη ε ιεπηφηεηα ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο κπνξεί λα παξαιιειηζζεί κε 

απηφ ηνπ δηθαζηή
17

”. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ειεγθηψλ αλαθέξεηαη ζηνπο Κπβεξλεηηθνχο Διεγθηέο
18

. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία δηαθξίλνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ειεγθηψλ: 

1. Φνξνινγηθνί Διεγθηέο 

2. Διεγθηέο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

3. Διεγθηέο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

4. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

5. πκβνχιην Δπηζεψξεζεο- Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 
 

1.4.8 Οι αρμοδιότητεσ των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη
19

 γηα ηελ άζθεζε 

ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

i Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πιελ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

ii Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμππεξεηνχλ δεκφζην ή 

θνηλσθειή ζθνπφ θη επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απνιαχνπλ ηδηαίηεξσλ 

πξνλνκηψλ, βάζεη εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνχηνπ.  

iii Σσλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίζεσο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ησλ 

εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 
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iv Σσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ 

εηεξφξξπζκσλ θαηά κεηνρέο εηαηξεηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42
α
 ηνπ 

Ν. 2190/1920, θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ. 

v Σσλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπ άξζξνπ 

100 παξ. 1 ηνπ Ν.  2190/1920 ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

vi Σσλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην θαζψο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ  

θεθάιαην ελ φιν ή ελ κέξεη έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή. 

vii Σσλ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά πνπ κε βάζε 

δηαηάμεηο λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν νξθσηψλ ειεγθηψλ.  

viii Σσλ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά πνπ κε βάζε 

δηαηάμεηο λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν νξθσηψλ ειεγθηψλ.  

Ωο επί ην πιείζηνλ, νη Οξθσηνί Διεγθηέο είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα 

ηελ δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πάλσ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ή 

θαηαζηάζεσο νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, θνηλνπξαμίαο, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή νκάδαο πεξηνπζίαο, πνπ απαηηεί 

ινγηζηηθέο γλψζεηο. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε απηή δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο, είηε κε 

δηθαζηηθή πξάμε θαηά ηε δηάξθεηα δίθεο, θαηφπηλ αηηήζεσο δηαδίθνπ πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο, κεηά απφ αίηεζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ή ππεξεζίαο ηνπ 

θξάηνπο πνπ έρεη αξκνδηφηεηα πξνο ηνχην θαη εθφζνλ επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη 

φηη ζπληξέρεη πξνο ηνχην ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέινο, απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2007, νη Οξθσηνί Διεγθηέο είλαη επίζεο αξκφδηνη θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

εηζθνξψλ ζε είδνο ζηελ αλψλπκε εηαηξεία. 

 
 

1.4.9 Οι υποχρεώςεισ των Ορκωτών Ελεγκτών 

 

Ζ βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή είλαη λα ππνβάιιεη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ην «πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ», ην νπνίν είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαη ην νπνίν επέρεη ηε 

ζέζε εθζέζεσο απφ ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 2190/1920. ´Όπσο νξίδεη ην άξζξν 

16,“Διεγθηηθφ Έξγν” ηνπ Π.Γ.226/92, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ηεθκεξηψλεη 
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ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα  

δηαθπιάζζεη γηα κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ειέγρνπ, ελψ ε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο θαη εθηέιεζε ηνλ 

έιεγρν, δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" 

ειέγρνπ
20

. 

Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. 

Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη ε δεκνζίεπζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ είλαη ππνρξεσηηθή καδί κε ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

νπνίεο δεκνζηεχνπλ νη επηρεηξήζεηο ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο.  Δπηπιένλ, αληίγξαθν 

ηεο έθζεζεο ππνβάιιεηαη θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο 

αλαθέξεηαη ε έθηαζε θαη ε θχζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο 

αλαγξάθεηαη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή. χκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ θσδ. Νφκνπ 

2190/1920 ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε, εηζαγσγή 

θαηά ηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί νη νπνίνη ειέγρνληαη θαζψο 

θαη ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο 

πξέπεη λα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ.  

Αθφκε ε έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη , ηελ γλψκε ησλ ειεγθηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζεη 

θαη δεκνζηεχεη ε ειεγρφκελε κνλάδα, παξαπνκπέο ζε ζέκαηα γηα ηα νπνία νη 

ειεγθηέο απιψο ζέινπλ λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηέινο αλαγξάθεηαη ε 

ειεγθηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε εηήζηα έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ αληηζηνηρεί κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 
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χκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζχληαμεο εθζέζεσλ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη 

λα αλαγξάθεη ζηελ έθζεζε ηνπ εάλ νη ειεγρζείζεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηαξηίζηεθαλ βάζεη ησλ γεληθψλ παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη εάλ απηέο νη 

ινγηζηηθέο αξρέο ηεξήζεθαλ κε ζπλέπεηα. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεη εάλ νη 

ππνζεκεηψζεηο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη επαξθείο, θαη  ηέινο νθείιεη 

λα αλαγξάθεη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ, ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ  

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή λα εθζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αξλείηαη λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ. 

Σν άξζξν 43β ηνπ θσδ. Νφκνπ 2190
21

 θαη ζπγθεθξηκέλα νη παξάγξαθνη 4 θαη 

5 επηηάζζνπλ ηελ δεκνζίεπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηηο ζπλνδεχεη είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπίζεο ην άξζξν 43α, νξίδεη φηη ε έθζεζε 

δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα ηίζεηαη ππφςε ηνπ ειεγθηή 

ηξηάληα κέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ν ειεγθηήο 

πξέπεη λα παξαδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ κεηαμχ είθνζη θαη ηξηάληα εκεξψλ.  

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Παππάο ζην βηβιίν ηνπ “Δηζαγσγή ζηελ Διεγθηηθή”
22

, 

νη εκεξνκελίεο ηεο ππνβνιήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ 

ειεγθηή, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γεγνλφησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ησλ 

ειεγκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζνβαξέο. Όκσο, ηα γεγνλφηα απηά είλαη 

δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηεο ρξήζεο κέρξη 

ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ή θαη κεηά. 

 
 

1.2.10 Πιςτοποιητικό Ελϋγχου ό Ϊκθεςη Ελϋγχου 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ζχληαμε θαη ε ππνγξαθή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ ή 

ηεο έθζεζεο ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή πνπ δηελέξγεζε ηνλ έιεγρν. Ζ 

έθζεζε απηή είλαη ην βαζηθφ πξντφλ ηνπ ειέγρνπ θαη πξνζδίδεη αμία ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο απεηθνλίδεη ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ην αθξηβνδίθαην απηψλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ. 
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Αθνχ νινθιεξψζεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, ηνπο ειέγρνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ζπγθεληξψλεη ην απνδεηθηηθφ 

πιηθφ πνπ έρεη ζπιιέμεη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ επηκέξνπο ειέγρσλ, ην ηαμηλνκεί 

ζηα θχιια εξγαζίαο θαη ην κειεηά. Δθφζνλ ν ειεγθηήο θξίλεη φηη ην απνδεηθηηθφ 

πιηθφ είλαη επαξθέο ηφηε απνθαίλεηαη γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δθθξάδεη δειαδή ηελ γλψκε ηνπ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ρσξίο λα εγγπάηαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη απαιιαγκέλεο απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

ην ηέινο ελφο ηαθηηθνχ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο εθθξάδεη πάληνηε ηελ γλψκε ηνπ 

γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφζν ηεο ηξέρνπζαο φζν θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο
23

 γηα λα 

εθθξάζεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο γλψκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο θαη είλαη: 

1. Αλεπηθχιαθηε Γλψκε:  

Ζ αλεπηθχιαθηε γλψκε ηνπ ειεγθηή είλαη θαη ε πιένλ επηζπκεηή απφ ηελ 

Γηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θη απηφ γηαηί απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη αιιά ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη θαη ε εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο ζε κεηφρνπο θαη επελδπηέο. Ο ειεγθηήο εθθξάδεη αλεπηθχιαθηε γλψκε 

κφλν φηαλ: 

 Σν ειεγθηηθφ ηνπ έξγν αζθήζεθε βαζηδφκελν πιήξσο ζηα ειεγθηηθά πξφηππα. 

 Οη παξαιείςεηο θαη νη λνζεχζεηο πνπ παξαηήξεζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ήηαλ νπζηψδεηο. 

 Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη πηζηά ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ, θαη ηέινο φηαλ, 

 Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

2. Γλψκε κε Δπηθχιαμε. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε γλψκεο, πξνζθέξνληαη ηα ίδηα νθέιε φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε αιιά ζε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ θη απηφ γηαηί ν ειεγθηήο 

δελ ακθηζβεηεί ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά δελ είλαη βέβαηνο 

γηα ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπο. Ο ειεγθηήο εθθξάδεη γλψκε κε επηθχιαμε κφλν φηαλ: 
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 Αδπλαηεί ή παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε λα αζθήζεη ηελ ειεγθηηθή ηνπ 

εξγαζία κε βάζε ηα ειεγθηηθά πξφηππα. 

 Δμαθξηβψλεη φηη ε επηρείξεζε δελ εθαξκφδεη πηζηά φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 Γηαπηζηψλεη φηη νξηζκέλα κεγέζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ 

απνδίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία, δελ είλαη δειαδή αμηφπηζηα. 

3. Αληίζεηε Γλψκε. 

Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ειεγθηήο ζα εθθξάζεη αξλεηηθή γλψκε είλαη 

ζπάληεο, κηαο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

Γηνίθεζε θαη γηα ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Ο ειεγθηήο εθθξάδεη αληίζεηε γλψκε 

φηαλ δηαπηζηψζεη κε αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ή φηαλ ζεκαληηθά ινγηζηηθά 

κεγέζε δελ απνδίδνπλ πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο ειεγθηήο εθθξάδεη αξλεηηθή 

γλψκε κφλν φηαλ: 

 Ζ θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη ζχκθσλε κε φζα 

πξνβιέπεη ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. 

 Σν ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο ειιείςεηο, είλαη 

ραιαξφ ή αλεπαξθέο. 

 Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθά. 

4. Άξλεζε Έθθξαζεο Γλψκεο
24

. 

πρλά νη ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ κηα αξλεηηθή γλψκε 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ην λα ζηεξίμνπλ κηα αλεπηθχιαθηα ζεηηθή, 

ηφζν γηα ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππνζηεί ε ειεγρφκελε φζν θαη ε ίδηα ε 

ειεγθηηθή εηαηξία ε νπνία ζα ππνζηεί πηζαλφηαηα απψιεηα ηνπ πειάηε ηεο. Γη' απηφ 

θαη νη ειεγθηέο πξνζπαζνχλ λα εμαληιήζνπλ θάζε πηζαλφηεηα λα έρνπλ θάλεη ιάζνο 

εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Γελ είλαη ινηπφλ ζπάλην θαηλφκελν λα αξλνχληαη νη  

ειεγθηέο λα εθθέξνπλ γλψκε, απφ ην λα εθθξάζνπλ αξλεηηθή γλψκε. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ειεγθηήο ζα εθθξάζεη άξλεζε γλψκεο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Ο έιεγρνο κπνξεί λα κελ είλαη επαξθήο γηα λα ζηεξίμεη ηελ νπνηαδήπνηε 

γλψκε.(π.ρ. κε ζπλεξγαζία εθ κέξνπο ηνπ πειάηε) 

 εκαληηθά κεγέζε κπνξεί λα κελ θαηέζηε δπλαηφ λα ειεγρζνχλ. (π.ρ. 

αδπλακία ειέγρσλ ζε καθξηλά ππνθαηαζηήκαηα) 
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 νβαξή παξάθακςε ή παξαβίαζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη εηδηθφηεξα 

απηψλ πεξί αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο ηνπ ειεγθηή.(π.ρ. νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο ή ζπκθέξνληα κε ηνλ ειεγρφκελν) 

 Όηαλ ζηε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη ζπζρεηηζηεί ν ίδηνο ν 

ειεγθηήο (π.ρ. απιή βνήζεηα θαηά ηελ ζχληαμε). 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εθζέζεηο 

ειέγρνπ
25

 είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαζψο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 
 

1.5 Οι θεμελιώδεισ αρχϋσ του ελεγκτικού επαγγϋλματοσ 

 

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηηο δηαθεξχμεηο θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC θαη αλαγξάθνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
26

 έρνπλ σο εμήο: 

I. «Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Σα απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νξίδνληαη 

απφ ηελ Οδεγία 8ε 84/253 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνο ηελ νπνία 

πξνζαξκφζηεθε πιήξσο ε Διιεληθή λνκνζεζία, κε ηελ έγθξηζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 

II. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο 

πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 

III. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα 

θαη ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 

IV. Σν ειεγθηηθφ έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εζσηεξηθή θαη 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία [Π.Γ. 226/1992]». 
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1.6 Σο νομικό πλαύςιο τησ Ελεγκτικόσ 

 

Ζ Διεγθηηθή, φπσο θαη άιινη επηζηεκνληθνί θιάδνη, δηέπεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο θαη αξρέο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη απφ 

κνλάδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Μέρξη 

ζηηγκήο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί νη λφκνη, νδεγίεο θαη δηαηάγκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

επηζηεκνληθφ απηφ θιάδν, αμίδεη φκσο λα παξαηεζεί ιίγν ζπγθεληξσηηθά ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ ηνλ δηέπεη.  

Ο λφκνο πνπ ζεσξείηαη σο ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ "ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ" είλαη ν Ν. 1969/91
27

. Σν άξζξν 75 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεη φηη: 

i Ο ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ηε νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ, πνπ απαηηεί 

απμεκέλα πξνζφληα, ζα αζθείηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο εγγξαθφκελνπο ζε 

εηδηθφ κεηξψν (αληί ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ κειψλ ηνπ .Ο.Λ. πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ηφηε). 

ii Ζ νξγάλσζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζα γίλνληαλ κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
28

. 

χκθσλα, κε ην ζπγθεθξηκέλν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226/1992
29

 πεξί 

ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηελ 

Διιάδα, ε Διεγθηηθή αθνξά ηα ηεξνχκελα βηβιία, ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη 

παξαζηαηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη απνβιέπεη 

ζηελ δηαθξίβσζε, ή κε, ηεο εηιηθξηλήο, αθξηβνδίθαηεο θαη αμηφπηζηεο παξνπζίαζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ ειεγρνκέλε 

πεξίνδν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λφκνπ. Δπηπιένλ, ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 226/92 εζηηάδεη ζηελ ππνρξεσηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.   

πλεπψο, ε νξγάλσζε ηεο Διεγθηηθήο σο ζεζκφο θη επάγγεικα θαζνξίδεηαη 

ζην Π.Γ. 226/1992 θαη Π.Γ. 233/1992. Ωζηφζν, ην βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο 

Διεγθηηθήο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Νφκνπ 2190/1920, ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο 8
εο

 Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 
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 Πξφθεηηαη γηα ην Π.Γ 226/92. 
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 Φ.Δ.Κ. 120/Α/14.7.1992 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζηηο ρψξεο- κέιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ 226/1992.  

Δπίζεο, κε ην Νφκν 3693/2008
30

, πνπ είλαη θαη ν πην πξφζθαηνο, γίλεηαη ε 

ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/43/ΔΚ πεξί 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηα ηάμεηο.  

 Σέινο, αμίδεη λα ζηαζνχκε θαη λα αλαιχζνπκε ην άξζξν 6 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λφκνπ, δηφηη ζε απηφ παξαηίζεληαη νη λέεο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο ψζηε 

λα απνθηήζεη ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα Οξθσηνχ Διεγθηή. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη φηη: «Γηα λα ρνξεγεζεί ζε θπζηθφ πξφζσπν επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ 

ειεγθηή ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ ζεζπηζκέλνπ βαζκνχ εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε) γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. 

2. Απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ 

ππνςεθίνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, επηπέδνπ ηέινπο παλεπηζηεκηαθψλ 

ζπνπδψλ ή ηζνδπλάκνπ επηπέδνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

3. Οινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

Αλ ζέιακε λα εμάγνπκε έλα ζπλνπηηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ, ηφηε, 

απηφ ζα ήηαλ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε αμηνπηζηία ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Με ηηο ζπλερείο 

αλαζεσξήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαίλεηαη φηη ράλεηαη κεγάινο κέξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, 

δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά θελά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα θαη ζηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, νη νπνίεο ζα πηνζεηεζνχλ 

θαζνιηθά απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 
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1.7 Αναγκαιότητα Εξωτερικού Ελϋγχου. 

 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζθέξεη κηα ινγηθή δηαζθάιηζε 

φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ εχινγα θαη ρσξίο νπζηψδε ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πεξηνπζία θαη ην απνηέιεζκα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ δελ πξνθχπηεη λέα ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε, αιιά απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ έξγνπ ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ πάξνδν 

ησλ εηψλ απμάλεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ειεγθηηθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ θη επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

ην άξζξν κε ηίηιν “Principles of external auditing” ησλ ζπγγξαθέσλ Brenda 

Porter, Jon Simon, David Hatherly πξνζδηνξίδνληαη ηξία βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά 

κε ην γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ 

πξψηνλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεχηεξνλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε αμηνπηζηία απηή γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηξίηνλ  ην ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη γηαηί 

δε γίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο ή λα ζρεηίδεηαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε απηή. 

Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηνπο 

παξάγνληεο θαη απηνί είλαη: 

 χγθξνπζε πκθεξφλησλ. 

Αθελφο έρνπκε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ίζσο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

παξνπζηάζνπλ κία πην σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή.  

Αθεηέξνπ έρνπκε ηνπο κεηφρνπο, ηηο ηξάπεδεο θαη ινηπνχο δαλεηζηέο νη νπνίνη 

ελδηαθέξνληαη λα γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο κηαο θαη 

δηαθπβεχνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. Γίλεηαη ινηπφλ νξαηή 

ε χπαξμε ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν απηψλ κεξψλ. 

 πλέπεηεο θαικάησλ. 

Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίδνπλ ηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ηνπο ζηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Γίλεηαη 
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ινηπφλ αληηιεπηφ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ξηζθάξνπλ λα ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

απνθάζεηο ζε ςεπδή ή ιαλζαζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 Απφζηαζε. 

Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε αλά πάζα ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

εμαθξηβψλνπλ νη ίδηνη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη θαηαζηάζεηο 

απηέο.  

 Πνιππινθφηεηα. 

Καζψο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ κεγαιψλεη ηφζν κεγαιψλεη θαη ν φγθνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν νη ζπλαιιαγέο φζν θαη ηα 

ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηηο δηαρεηξίδνληαη έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα πνιχπινθα, κε 

απνηέιεζκα αθελφο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα δηαπξαρζνχλ ζθάικαηα 

θαη αθεηέξνπ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κελ έρνπλ ηηο 

γλψζεηο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο παξά ην πςειφ θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη 

κηα επηρείξεζε γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο, επσθειείηαη πνιιαπιψο απφ απηφλ, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Παππάο
31

 κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

o Δμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. 

o  Βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο. 

o Απνθηνχλ λνκηκφηεηα νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. 

o Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 

o Γηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε θεθαιαίσλ αθνχ ν ζσζηά 

πιεξνθνξεκέλνο επελδπηήο αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν θίλδπλν. 

o Γηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ βηβιίσλ ηεο επεηδή 

ν εθνξηαθφο ειεγθηήο πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε θαη ηνλ ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

o Δληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ηεο έλαληη 

ησλ κεηφρσλ αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ζπληειεί ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο 

θαιήο εηθφλαο απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Δπηπξνζζέησο ζα 

                                                           
31

 Αληψλεο Παππάο (1999), «Δηζαγσγή ζηελ ειεγθηηθή» 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
51 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Porter, Simon θαη Hatherly, 

θαη ελαιιαθηηθέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη έλαο πιήξεο γλψζηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο θαη επίζεο είλαη αλεμάξηεηνο θαη αληηθεηκεληθφο απφ 

θαη πξνο ηελ Γηνίθεζε. πλεπψο κπνξεί λα θξίλεη θαη λα ζπκβνπιεχζεη ηελ εθάζηνηε 

Γηνίθεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα βειηίσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλάπηπμεο ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά λα δψζεη θνξνινγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο. 

Δάλ θνηηάμνπκε ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, πην ζθαηξηθά ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο σθειεί αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία, ζαλ ζχλνιν, κηαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ 

(Turner 2001, Chief Accountant of the Securities and Exchange Commission in the 

United States of America.) θαη παξάιιεια δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

Γηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ. 

 
 

1.8 Οι ελεγκτικϋσ εταιρεύεσ τη τελευταύα δεκαετύα 

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη πνιπηάξαρν θαη 

νη επεξρφκελεο αιιαγέο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ζσζηφ,  ελδειερή, 

αλεμάξηεην θαη αθέξαην έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ 

εηαηξεηψλ, ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα έρνπλ ζσζηή ελεκέξσζε πεξί ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο. Έλα πξφζθαην ζρεηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο Enron. Μεηά απφ ηελ απνθάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ απαηψλ εθ κέξνπο 

ηεο ηζρπξφηεξεο ελεξγεηαθήο επηρείξεζεο ηνπ θφζκνπ, ηίπνηα πηα δελ είλαη ίδην φρη 

κφλν ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο
32

. 

Σα πξφζθαηα εηαηξηθά ζθάλδαια ζηηο ΖΠΑ ζηελ Δπξψπε, έδεημαλ φηη ζηελ 

αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ εκπιέθνληαη κφλν ηα ζηειέρε 

δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηεξαξρίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη νη ζπλεξγαδφκελνη  

ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη, αιιά θαη νη ίδηεο νη εηαηξείεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. Οη ηειεπηαίεο κε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιήςεηο πνπ θάλνπλ, δελ αμηνινγνχλ 

πνιιέο θνξέο απνηειεζκαηηθά ηελ θαζαξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ
33

. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ηειεπηαίν κεγάιν εηαηξηθφ 

ζθάλδαιφ ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ ηξνθίκσλ «Parmalat» πνπ παξνπζηάδνληαο ςεπδή 

ζηνηρεία ζε ζπκθσλία κε αμησκαηνχρν ηεο Bank of America Corporation αλέβαζε ζε 

επηά κήλεο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο (ζε 1,35 δηζ. δνιάξηα)
34

.  Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ 

ππφζεζε ηεο Enron φπνπ ε δηεζλήο ειεγθηηθή Arthur Andersen βξέζεθε αδχλακε λα 

εληνπίζεη ηηο παξαπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη επνκέλσο γεγνλφο 

φηη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη κηα λέα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη νη αιιαγέο πξέπεη λα αθνξνχλ ηνλ θαλνληζκφ θαη ηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. 

 ην άξζξν κε ηίηιν «A reflective analysis of the “new audit” and the public 

interest. The revolutionary innovation that never came.» ησλ Timothy J. Fogarty θαη 

John T. Rigsby, αλαθέξεηαη φηη ε αλάγθε γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν 

(θπξίσο κεηά ην 1990) ζπλέπεζε κε ηελ κεηαηξνπή ησλ ινγηζηηθψλ θη ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ ζε εηαηξείεο παξνρήο δηαθνξνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ 

(ινγηζηηθψλ, ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ), φηαλ απέθηεζαλ δηεζλή ραξαθηήξα. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ έγθεηηαη, αθελφο, 

ζην φηη κε πξφθαζε ηνλ έιεγρν ζπκβνχιεπαλ ηηο ειεγρφκελεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. Καη αθεηέξνπ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ έιεγρνπ πνπ ζηφρν είρε 

λα δψζεη κεγαιχηεξε αμία ζηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη φρη λα εμάγεη αθέξαηα θαη 

αθξηβή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

πλεπψο, ε αξρηθή απηή επηηπρία ησλ εηαηξηψλ λα εμειηρζνχλ ζε εηαηξείεο 

παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ παγθνζκίσο 

απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ πνξεία ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα  

δεκηνπξγεζνχλ κφλν ιίγεο κεγάιεο εηαηξείεο κε δηεζλή δξάζε, νη νπνίεο 

αλαιάκβαλαλ ηελ παξνρή ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα 

δηεζλέο νιηγνπψιην νξθσηψλ ινγηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο γλσζηέο σο «νη κεγάιεο 

ηέζζεξηο εηαηξείεο» (the Big Four): Deloitte & Touche, Pricewaterhouse Coopers, 

Ernst & Young θαη KPMG
35

. ηε ρψξα καο, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε ΟΛ Α.Δ, ε 

νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε, ακηγψο ειιεληθή, εηαηξεία Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εζληθέο εηαηξείεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο 

Δπξψπεο.  
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Αλ θαη ε θαηάιεμε απηή γηα ηε ζεκαζία ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμαζζέληζε πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηνπ επαγγέικαηνο σο αλεμάξηεηνπ θαη 

αληδηνηειή, σζηφζν, έδσζε ψζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ έιεγρνπ. 

Με ηνλ λφκν Sarbanes-Oxley Act ηνπ 2002, θαζψο θαη άιισλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνηπρηψλ θαη ησλ 

πησρεχζεσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, πάγσζαλ νη αιιαγέο ζηηο βαζηθέο επαγγεικαηηθέο 

αμίεο θαη ην βαζκφ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ειεγθηή. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ινγηζηηθψλ απαηψλ θαη ησλ εθνχζησλ 

ιαζψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

παξνπζηάζηεθε σο κνλφδξνκνο ε πηνζέηεζε ησλ Γεληθά  Παξαδεθηψλ Λνγηζηηθψλ 

Αξρψλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), ηα νπνία μεθίλεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ 120 ρψξεο απφ ην 2001 θη έπεηηα
36

. Μηα 

ζεκαληηθή εμέιημε  γηα ηα ΓΛΠ ήξζε ην 2002 φηαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) 

ζέζπηζε ηελ λνκνζεζία πνπ απαηηεί νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηελ Δπξψπε λα 

εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ελψ ε 

εθαξκνγή ηνπο μεθίλεζε απφ ην 2005
37

. ηε ρψξα καο ε πηνζέηεζε ησλ δηεζλψο 

ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ απφ ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ρξνλνινγείηαη κφιηο 

απφ ην 2006.  

Σν κεξίδην ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζηα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ έρνπλ 

απαζρνιήζεη ηελ παγθφζκηα  νηθνλνκία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δελ είλαη κηθξφηεξν 

απφ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ςεπδή νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

χκθσλα κε ην άξζξν πνπ έρεη ηίηιν «A reflective analysis of the “new audit” and the 

public interest, the revolutionary innovation that never came», νη λέεο ηερλνινγίεο 

ειέγρνπ θαη κεζνδνινγίεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ φζν θαη ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο, δειαδή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

Σελ αρίιιεην πηέξλα ησλ ζνβαξψλ εηαηξηθψλ ζθαικάησλ απνηειεί ε 

δηθαζηηθή δηεθπεξαίσζή ηνπο. πλεπψο, ε λνκνζεζία είλαη έλα αθφκα ζέκα πνπ ζα 

έπξεπε λα απαζρνιήζεη φια ηα θξάηε θαη νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα επέιζνπλ κέζσ 
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 http://www.ifrs.org  
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 Βι. θεθ.1 ζην βηβιίν ησλ Abbas Ali Mirza, Graham J. Holt & Magnus Orrell, κε ηίηιν «Wiley IFRS 

Workbook and Guide». 
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ησλ ζπλερψλ αλαζεσξήζεσλ ζηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ηδαληθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.   

Σέινο είλαη ζσζηφ λα αλαθεξζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
38

 ζθνπεχεη λα 

επηβάιιεη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο λα ζηακαηήζνπλ θάζε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία. 

Οη κε ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηηκάηαη φηη δεκηνπξγνχλ ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ θαη ην πξνζρέδην αλαθέξεη: «νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο δελ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλνπλ άιιεο ππεξεζίεο πέξαλ ηεο ζεζκηθήο 

ηνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο». Δπίζεο, νη εηαηξίεο κε ηδίξν πνπ 

μεπεξλά ην 1 δηζ. επξψ ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαγθαζηηθά δχν ζπκβνπιεπηηθέο 

εηαηξείεο, κία εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα κελ αλήθεη ζηελ πεξηβφεηε νκάδα ησλ Big 

Four (KPMG. Deloitte, PwC, Ernst&Young). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο:  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΝΟΧΗ 

 

Ζ «ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ» είλαη κηα αλψλπκε εηαηξεία 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη παξέρεη ειεγθηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Έρεη 

έδξα ηελ Αζήλα θαη μεθίλεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ην 1996. 

 

2.1 Ορϊματα και Αποςτολό  

 

Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία «ΑΚ&Δ ΑΔ» θηινδνμεί λα εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηνλ 

θιάδν ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο ζηελ αγνξά, κέζσ ηεο 

δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο 

ελεκέξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ινηπψλ εμειίμεσλ 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έηζη ψζηε λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα άξηζηε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Απνζηνιή ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε παξάδνζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο 

πειάηεο ηεο κέζσ ηεο παξνρήο αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ ζσζηή εμειηθηηθή ηνπο πνξεία. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη είλαη ε 

ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. 

 

2.2 Περιγραφό τησ επιχειρόςεωσ 

 

2.2.1 Ιςτορικό 

 

Ζ ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ ηδξχζεθε απφ κέιε ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη 

ην Κ.Ν 2190/1920. Ζ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο επηρείξεζε έγηλε ζηηο 25 

Φεβξνπαξίνπ 1996. Σα κέιε πνπ απνθάζηζαλ γηα ηελ ίδξπζή ηεο απνηεινχλ θαη 
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κέηνρνη ηεο εηαηξείαο θαη θαηέρνπλ ηζφπνζεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Σν ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ Σκήκαηα Αλψηαησλ Παλεπηζηεκίσλ, είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαη έρεη πάλσ απφ δέθα έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν.  

 

2.2.2 τόχοι 

 

Ζ εηαηξεία «ΑΚ&Δ ΑΔ» πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηελ απνζηνιή ηεο ζα 

πξέπεη λα εθπιεξψζεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

i Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο θαηά 5% κέρξη ην 2014 (απφ 17% πνπ είλαη ην 

2010). 

ii Δπέθηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζε δχν αθφκα πφιεηο εληφο 

Διιάδαο θαη ζε κηα εθ ησλ Βαιθαληθψλ ρσξψλ. 

iii Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ζε πςειέο ζέζεηο ζηελ 

εηαηξεία, θαζψο θαη ηελ πξνεδξεία ηεο εηαηξείαο έρεη αλαιάβεη γπλαίθα. 

iv Πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ψζηε λα έρεη άξηηα εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. 

Δλψ, καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο (κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηεζζάξσλ 

εηψλ γηα ηα νπνία γίλεηαη ε πξφβιεςε ηεο πνξείαο ηεο) είλαη λα δηεπξχλεη ηεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο.  

 

2.2.3 Διευθυντικό Ομϊδα & Εξωτερικού ύμβουλοι 

 

Ζ δηεπζπληηθή νκάδα ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηελ Πξφεδξν θα. 

Λακπξηλή Γ. Ατβαιηψηνπ , ηνπο δχν Αληηπξφεδξνπο ηεο εηαηξείαο θ. Βαζίιεην 

Δπαγγειίδε θαη θ. Νηθφιαν Πίζρηλα, ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν θ. Ησάλλε Κνξηηάλν 

θαη 2 κέιε πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο εηδηθψλ ζπκβνχισλ- ζπληνληζηψλ, ηελ θα. 

Οξηάλα Νηίλθα θαη ηνλ θ. νπιηκηψηε Γεψξγην.  Ζ εηαηξεία έρεη επίζεο δχν επηπιένλ 

δηεπζχλζεηο, ην Σερληθφ Γξαθείν θαη ηελ Ννκηθή Τπεξεζία, πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο είλαη 

ζπληνληζηέο ηνπ Σερληθνχ Γξαθείνπ θαη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 
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2.3 Ανϊλυςη του κλϊδου και τησ αγορϊσ 

 
 

2.3.1 Σϊςεισ του κλϊδου 

 

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ είλαη ππνθιάδνο 

ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ν νπνίνο εκθαλίδεη ηξνκεξή αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Αλάπηπμε εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

θπξίσο κεηά ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ μέζπαζαλ, ε ζπκβνιή θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο Διεγθηηθήο  ζηελ πνξεία κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο έγηλε επξέσο 

απνδεθηή. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2009 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 19 κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ ρψξα καο κε ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 12-14% εηεζίσο. Παξ‟ φια 

απηά, δελ πξνβιέπεηαη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Απφ ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ζπλνπηηθά αλαθέξνπκε φηη πξψηε εηαηξεία ζηνλ θιάδν απφ πιεπξάο 

θχθινπ εξγαζηψλ είλαη ε ΟΛ ΑΔ, κε έζνδα € 48,6 εθ. θαη πάλσ απφ 3.000 

δεκνζηεπκέλνπο ειέγρνπο. Ζ ΟΛ ΑΔ είλαη ακηγψο ειιεληθή εηαηξεία θαη απνηειεί 

ηνλ θχξην αληαγσληζηή ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζεκαληηθή εηαηξεία ζηνλ θιάδν απφ άπνςε 

θεξδνθνξίαο θαη θχθινπ εξγαζηψλ απνηειεί θαη ε BDO Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ. Δλψ, 

ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ έρνπλ νη κεγαιχηεξεο ηέζζεξηο εηαηξείεο 

κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα (Deloitte, KPMG, Ernst&Young & PriceWaterhouse 

Coopers). Σέινο, νη κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θξίλνληαη ζεηηθέο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ δε 

θαίλεηαη λα πιήηηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, παξά ηελ κηθξή πηψζε (θαηά 3,7%) πνπ 

ζεκείσζε ην έηνο 2009. 

 

2.3.2 Τπηρεςύεσ 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν, ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε 

παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη δχζθνιν λα αλαιπζνχλ 
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επαξθψο ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πειάηε-ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ ηηο 

ιακβάλεη θαη δελ είλαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. ηε ζπλέρεηα, σζηφζν, ηεο 

εξγαζίαο γίλεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ζηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε 

εηαηξεία, θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζε πνηνπο απεπζχλνληαη, πσο 

ηηκνινγνχληαη, πσο ηηο αληηιακβάλεηαη ν παξαιήπηεο θ.ιπ.) 

 

2.3.3 Ανϊλυςη τησ αγορϊσ 

 

Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο ζε Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο. Απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ ε δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείαο, εηαηξείεο κεηαθνξψλ ηειεπηθνηλσληψλ θ.ιπ. Δπίζεο, γηα λα επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θη εθηφο ζπλφξσλ, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα ην 2001 θαη ζηελ Ρνπκαλία, κε ζηφρν λα πξνζειθχζεη ειιεληθέο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ρνπκαλία, ρσξίο λα απνθιείεη θαη ινηπέο 

εηαηξείεο πνπ δεηνχλ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

2.3.4 Ϊρευνα Αγορϊσ 

 

Ζ έξεπλα αγνξάο πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ μέλε αξζξνγξαθία κε ζέκα ηηο ππεξεζίεο ΟΔΛ, απφ θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ απφ ζπλεληεχμεηο εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο ΟΔΛ θαη ζε εξγαδνκέλνπο 

ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ππαξρνπζψλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε 

πξνέξρνληαη απφ ην πξνζρέδην ηεο κειέηεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ησλ  

ππεξεζηψλ ΟΔΛ πνπ εθπφλεζε ε Hellastat ην 2010, αιιά θαη απφ πξνγελέζηεξα έηε 

(2005, 2006 θαη 2008). 
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2.3.5 Ανϊλυςη Ανταγωνιςμού 

 

Ζ εηαηξεία έρεη λα αληηκεησπίζεη ηφζν άκεζνπο αληαγσληζηέο φζν θαη 

έκκεζνπο. Ζ αγνξά αλαθέξεηαη ζε πνιιά άξζξα σο «ιπζζαιέα» αληαγσληζηηθή θαη 

νη άκεζα αληαγσληζηέο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαιά εδξαησκέλεο 

ζηελ αγνξά (ΟΛ ΑΔ, KPMG, BDO, PWC, Ernst&Young θ.ιπ), κε κεγάιν θχθιν 

εξγαζηψλ θαη πςειή θεξδνθνξία, πνπ δχζθνια ράλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο έκκεζνπο αληαγσληζηέο, απηνί απνηεινχλ ηηο επηρεηξήζεηο 

εθείλεο πνπ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ή/θαη 

θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, αλ θαη έληνλνο θαη ν έκκεζνο αληαγσληζκφο γηα 

ηελ εηαηξεία, ε ΑΚ&Δ ΑΔ ζηξάθεθε θαη ζηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, 

αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. 

 

2.4 τρατηγικό Μϊρκετινγκ 

 
 

Σν ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ 

θαηά 5% κέζα ζηελ επφκελε ηεηξαεηία. Ζ εηαηξεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρεη ζέζεη, επηζπκεί λα θζάζεη ζε ηέηνην επίπεδν ζηελ αγνξά, ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνζειθχεη πειάηεο απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Γηα ην ιφγν, απηφ ε  

ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ΑΚ&Δ ΑΔ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε 

καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Ζ αλάπηπμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ επαλάιεςε ησλ πσιήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο ζε 

εηήζηα βάζε. Ο επφκελνο πίλαθαο απνηππψλεη ην πιάλν ηεο εηαηξείαο γηα ηηο 

πσιήζεηο ηεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 

ηελ εξρφκελε ηεηξαεηία. 

Πίλαθαο 2.4: Πξνβιέςεηο πσιήζεσλ γηα ηα έηε 2011 έσο 2014 

Πξνβιεπόκελεο πσιήζεηο 

 2011 2012 2013 2014 

Πσιήζεηο 22.658.000 27.179.000 32.008.000 37.145.000 
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2.4.1 Σιμολογιακό τρατηγικό 

 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 18 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 226/1992. ην ελ ιφγσ άξζξν ηνλίδεηαη φηη νη 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο ελαξκνλίδνπλ ηηο ακνηβέο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ην έλα δέθαην ησλ εζφδσλ ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 18, πνπ ζέηεη απηφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εηαηξεία, 

ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή. Δλ 

ζπληνκία, νη παξάγνληεο απηνί είλαη: ην κέγεζνο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, νη 

αλάγθεο ηεο, νη ψξεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ ζα δαπαλεζνχλ, νη ΟΔΛ πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ην έξγν (κεγαιχηεξε βαζκίδα ιφγσ εκπεηξίαο ή εμεηδίθεπζεο νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξν θφζηνο) θαη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαιφγσο 

δηακνξθψλνπλ ηελ πνξεία ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

2.4.2 τρατηγικό Προωθόςεωσ 

 

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη επελδχζεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ ζσζηή πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη ρνξεγφο ζε πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ηδξχκαηα, αιιά βξίζθεηαη θαη θνληά ζηνπο λένπο (θνηηεηέο θαη λέα ζηειέρε) 

ρξεκαηνδνηψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή δηαγσληζκνχο.  

Δπηπιένλ, δίλεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ budget ζε κέζα δηαθήκηζεο φπσο 

είλαη ε ηειεφξαζε, ηα πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ην άξζξν 7 

γηα ηελ Γηαθήκηζε θαη ηνλ Αζέκηην Αληαγσληζκφ ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Σέινο, ελεκεξψλεη ηνπο 

πειάηεο κε newsletter κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ελψ επηιέγεη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λα δηνξγαλψζεη εθδειψζεηο. 
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2.5 χϋδιο Λειτουργύασ 

 

2.5.1 Κανονιςμού Λειτουργύασ 

 

Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηξείο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη είλαη:  

 Ο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο, 

 Ο Καλνληζκφο ακνηβψλ & 

 Σν χζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ, απνηειεί ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν βαζίδεηαη γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. 

Δπίζεο, ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο δηεπθνιχλνπλ θαη νη απηφλνκεο 

ππεξεζίεο θαη νη επηηξνπέο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη. Οη επηηξνπέο απηέο είλαη ηξείο θαη 

είλαη: ε Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, ε Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο θξίζεσλ θαη ε 

Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλνπ.  

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο έρεη ην Σερληθφ 

Γξαθείν. Σν γξαθείν απηφ ζηειερψλεηαη κε έμη άηνκα ηδηαίηεξεο γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο ζηα ΓΛΠ, ΓΔΠ, Φνξνινγηθά θ.ι.π., γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα 

επαγγεικαηηθά εξσηήκαηα θαη ηερληθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ.  Δπίζεο, 

εμεηάδεη φιεο ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, πξηλ απηέο 

ρνξεγεζνχλ. 

 

2.5.2 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Σν δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο απαξηζκείηαη απφ 300 άηνκα, 

ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, ζε Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη 

ζε Δμσηεξηθνχο πλεξγάηεο. Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ε εηαηξεία αθνινπζεί ζπγθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θη επίβιεςε ηνπ. Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη κφλνλ έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο εηαηξείαο έρεη απνιπηήξην ιπθείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη ζηελ 

εηαηξεία είλαη πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, ελψ έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηέρεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα. 
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2.6 Φρηματοοικονομικό Ανϊλυςη  

 

  Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ηα έηε 2011 έσο 2014, 

εθφζνλ ππνζέηνπκε φηη ε νηθνλνκηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε παξνχζα 

κειέηε είλαη ην 2010. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ πξνβιέπεηαη φηη ζα έρεη αχμεζε ζηηο πσιήζεηο 

ηεο γηα ηα επφκελα 4 έηε. ην επφκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε εθηηκψκελε πνξεία ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Γξάθεκα 2.6: Δθηίκεζε Πσιήζεσλ γηα ηα έηε 2011-2014 

 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο είλαη φηη ε εηαηξεία εκθαλίδεη απμεκέλεο πσιήζεηο γηα ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία κε ηα θαζαξά θέξδε ηεο λα απμάλνληαη. Δπίζεο, ζηεξίδεηαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηά ηεο θαη έρεη πνιχ θαιή ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα. Σέινο, ε 

ξεπζηφηεηα ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη πνιχ πςειή, πξάγκα πνπ ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα 

αδξαλνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη κε απνδνηηθή ρξήζε.  

 

2.7 Φρηματοδότηςη 

 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επαξθή δηθά ηεο θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παξφλησλ ζρεδίσλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3O : ΟΙ ΤΧΗΛΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

3.1 Η παρούςα κατϊςταςη 

 

3.1.1 Η παρούςα εικόνα τησ επιχεύρηςησ  

 

Ζ εηαηξία ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ μεθίλεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ην 1996, νπφηε θαη ηδξχζεθε απφ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ΟΔΛ πνπ ήηαλ κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ «ΟΛ». Σν ψκα 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ήηαλ απνθιεηζηηθφο θνξέαο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ειεγθηηθφ-

ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην 1956 θαη ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ηελ 30ε 

Απξηιίνπ 1993 ζχκθσλα κε ην λφκν 3329/55.  

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ πξνο 

επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα, ησλ ινγηζηηθψλ- ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη απαξηίδεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ απνηεινχζαλ λσξίηεξα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. θνπφο ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε ζπλέρηζε θη εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ μεθίλεζε ην ψκα ησλ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο βαζίζηεθε ζε ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνχο, επηινγέο θη 

αξρέο. Βαζηθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε επέθηαζε ηεο ζε φιε ηελ 

Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, αμηνπνηψληαο ην ηνπηθφ δπλακηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκφλσλ. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη ε παξνρή  

ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Όζνλ αθνξά ηηο ρψξεο 

ησλ Βαιθαλίσλ, ε εηαηξεία παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη δηελεξγεί ειέγρνπο 

ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 

θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. Αξρή ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε εζηίαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο.  

ήκεξα, ε ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ δξαζηεξηνπνηείηαη 

αλάκεζα ζε πεξίπνπ 25 ειιεληθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Π.Γ 226/92. ηειερψλεηαη απφ 180 νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο 

θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 1700 επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
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ακηγψο ειιεληθέο εηαηξείεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο Διιάδαο θαη βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο ηξηάληα κεγαιχηεξεο εζληθέο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηεο 

Δπξψπεο. 

Δπηινγή ηεο εηαηξίαο είλαη ε πξνζσπηθή παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

ζηελ Διιάδα θαη αμηνπνηεί ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαηέρνπλ νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο ίζεο αμίαο. Ζ εηαηξεία είλαη πνιπκεηνρηθή θαη νη 180 Οξθσηνί Διεγθηέο 

Λνγηζηέο έρνπλ ην ίδην κεξίδην ζπκκεηνρήο θη επζχλεο. Δπηπξνζζέησο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειεγθηψλ θαηέρνπλ πηπρίν Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη έρνπλ πξνυπεξεζία απφ δεθαεπηά έσο ηξηάληα νθηψ έηε. Σέινο ην 

ζχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 

9001/2000. 

 

3.1.2 Σο μϊνατζμεντ τησ επιχεύρηςησ  

 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ έμη άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ. Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ απηή ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν είλαη δηεπξπκέλν ψζηε λα κεηέρνπλ φινη νη 

κέηνρνη. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην έηνο θη εθηφο 

απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίδεη κεηαμχ άιισλ γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ.  

Σα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ δηνίθεζε είλαη ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, νη δχν αληηπξφεδξνη ηεο εηαηξείαο θαη ηα δχν κέιε πνπ έρνπλ ζέζε 

Δηδηθψλ πκβνχισλ θαη πληνληζηψλ. Δπίζεο ζηελ νκάδα ηεο εηαηξείαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζχκβνπινη γηα λνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη νη ηξείο 

ππεχζπλνη ηνπ Σερληθνχ Γξαθείνπ, ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

ηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο εληάζζεηαη θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο ππεξεζίαο γηα ηελ εηαηξεία θαη ε πξφζιεςε ελφο αθφκε ζπκβνχινπ- κάλαηδεξ 

πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ ππεξεζία απηή ζα είλαη αξκφδηα γηα ηα 
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ζέκαηα πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ δηαθήκηζε ηεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ. 

 

3.1.3 Τπηρεςύεσ 

 

Ζ «ΑΚ&Δ ΑΔ» παξέρεη ειεγθηηθέο, 

θνξνηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

νξγαληζκνχο θη επηρεηξήζεηο. Οη ζπκβνπιεπηηθέο 

θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ έλαλ λέν 

ηξφπν πξνζέιθπζεο πειαηψλ γηα ηελ επηρείξεζε, 

θαζψο κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ε εηαηξεία παξείρε 

κφλνλ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.  Κχξηνο ζηφρνο ηεο 

εηαηξίαο είλαη λα θηλεηνπνηεί ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

ιακβάλνπλ ηεο ππεξεζίεο ηεο, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο πνπ 

ζπλαληνχλ ιφγσ ηνπ κεηαβαιιφκελνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Οη ππεξεζίεο ηεο εηαηξίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ο έιεγρνο αθνξά 

ηελ πξψηε θαηεγνξία. Ζ εηαηξία παξέρεη αλεμάξηεηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ΑΚ&Δ ΑΔ. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ρξήζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, φπσο είλαη νη επελδπηέο ηνπο, νη πηζησηέο θαη 

άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο. Με ηε δηελέξγεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο 

ΑΚ&Δ ΑΔ δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία θη εγθπξφηεηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο.  

ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πξνο 

επηρεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ινγηζηεξίσλ 

ηνπο, αιιά θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, κέζσ θαλνληζηηθψλ ειέγρσλ ε εηαηξεία βνεζά ηνπο 

πειάηεο ηεο ζηε δηεθπεξαίσζε κηαο ζεηξάο θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

δηελεξγψληαο αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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πιεξνθφξεζεο φπσο θαη άιισλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα ζε ζέκαηα 

ζεκαηνθπιαθήο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Ζ θνξνινγηθή 

λνκνζεζία αιιάδεη ζπλερψο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, κε 

απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλεο ζηηο λέεο 

θνξνινγηθέο ηάζεηο. Με δηνξαηηθή ζθέςε νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα έρνπλ 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα θαη ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηξέθνληαη ζηελ 

ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ γηα ιχζεηο πνπ ζα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηα 

λέα θνξνινγηθά δεδνκέλα. 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε εηαηξεία πεξηιακβάλεη ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ δήηεζε απφ επηρεηξήζεηο - 

πειάηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ θίλδπλν θαη ηε 

ζπκκφξθσζε.  Οη ζπκβνπιεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ε εηαηξία ζπλδπάδνπλ 

εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ νη νηθνλνκηθνί επηζηήκνλεο πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ εηαηξία ψζηε λα παξέρνπλ αληηθεηκεληθέο ζπκβνπιέο θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε νξζέο ελέξγεηεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

αμίαο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο. 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εηαηξεία κία 

πξνο κία θαη αλά θαηεγνξία. 

Πίλαθαο 3.1.3: Τπεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εηαηξεία αλά θαηεγνξία. 

Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

Έιεγρνη 
 Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ΔΠΔ 
 Σξαπεδψλ 
 Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
 Δηαηξεηψλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ 
 Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 
 Δηαηξεηψλ Leasing 
 Υξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ (Α.Υ.Δ., Δ.Π.Δ.Η., Δ.Λ.Γ.Δ.) 
 N.Π.Γ.Γ. θαη Γεκνζίσλ Δπηρ/ζεσλ 
 Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρ/ζεσλ 
 Ννζνθνκείσλ θαη Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ 
 Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 
 Αγξνηηθψλ θαη ινηπψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δλψζεσλ 
 Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
 Γηαθφξσλ Λνγηζηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
 Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Δξεπλψλ Α.Δ.Η. θαη T.E.I. 
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 Έιεγρνη βξαρπρξφλησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη γηα εηζαγσγή εηαηξεηψλ ζην Υ.Α. 

 

Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

θαη ηα US GAAP. 
 Αμηνπηζηίαο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θ.ι.π. 

Οξγαλψζεηο 
 Λνγηζηεξίσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ – κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ 
 πζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
 Κνζηνιφγεζεο απνζεθψλ θαη ινηπψλ ηνκέσλ θαη ππεξεζηψλ  
 Δθαξκνγέο Γεληθνχ θαη Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ 

Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο 

Φνξνινγηθέο ζπκβνπιέο 
 Φ.Π.Α., ραξηφζεκν θαη ηεισλεηαθνί δαζκνί 
 Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο  
 Μεηαβίβαζε κεηνρψλ, θεθαιαηαθά θέξδε θαη θνξνιφγεζε παξαγψγσλ  
 Φνξνινγία πινίσλ θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ 
 πκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 

Φνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο 
 Φνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα 
 Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζπκβάζεσλ ηξαπεδψλ θαη θεθαιαηαγνξάο  
 Φνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο γηα κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα 
 Θέκαηα ρξεψζεσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ  
 Φφξνη κεηαβίβαζεο θαη θαηνρήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
 Φνξνινγία θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ. 
 Φνξνινγία αιινδαπψλ ζηειερψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Φνξνινγηθφο Έιεγρνο 
 Έιεγρνο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ & παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζή ηνπο 
 χληαμε ή έιεγρνο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 
 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε πεξίπησζε θνξνινγηθψλ ειέγρσλ  

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο 
 Δθηηκήζεηο αμίαο επηρεηξήζεσλ 
 πγρσλεχζεηο – κεηαηξνπέο – εθθαζαξίζεηο επηρ/ζεσλ 
 Απμήζεηο-κεηψζεηο θεθαιαίνπ 
 Λνγηζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο 
 Γαλεηαθέο Υξεκαηνδνηήζεηο 
 Υξεκαηνδφηεζε κεγάισλ έξγσλ 
 Αλαδηάξζξσζε Δπηρεηξήζεσλ 
 Γλσκαηεχζεηο ζε ειεγθηηθά – θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 
 Δπηινγή ζηειερψλ,  
 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ,  
 Έξεπλεο απφςεσλ εξγαδνκέλσλ,  
 Αμηνιφγεζε απφδνζεο,  
 πζηήκαηα & έξεπλεο απνδνρψλ θαη παξνρψλ,  
 Δπηινγή ζηειερψλ,  
 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ,  

Δπηκφξθσζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ 
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 Λνγηζηηθήο ηππνπνίεζεο 
 Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 
 Λεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
 Αξρψλ θαη θαλφλσλ άζθεζεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 
 Θέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο 
 Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζπλαιιαγψλ 
 Αμηνιφγεζε πξηλ ηελ ζπκθσλία 
 Γφκεζε ζπλαιιαγήο 
 Δμαζθάιηζε ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο 
 Πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηεο εηαηξίαο 

Δπελδχζεσλ 
 Δθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηξαηεγηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ.  
 Τπνζηήξημε ζηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 
 Δθπφλεζε κειεηψλ βησζηκφηεηαο / ζθνπηκφηεηαο / θφζηνπο – νθέινπο. 

 

Δθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. 
 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε έξγσλ. 
 Αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ (Financial model development). 
 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ 
 Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ (Model audit). 
 Δθπφλεζε θιαδηθψλ κειεηψλ. 

 

Τπεξεζίεο πξνο ηνπο θνξείο α‟ θαη β‟ βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ πξνψζεζε έξγσλ αζηηθήο αλάπιαζεο θαη αλάπηπμεο  
 Δθπφλεζε κειεηψλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 Λνγηζηηθέο Τπεξεζίεο 
 Τπεξεζίεο ηήξεζεο βηβιίσλ 
 Τπεξεζίεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο ινγηζηεξίσλ 
 Πξνεηνηκαζία νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ  
 Πξνεηνηκαζία πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ  
 Πξνεηνηκαζία θαη έθδνζε κηζζνδνζίαο 

 

Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θάζε είδνπο δήισζε πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη γξαθεία εξγαζίαο 
 Βνήζεηα θαηά ηελ ίδξπζε ή ηε ιχζε κηαο επηρείξεζεο 
 Τπεξεζίεο ηήξεζεο βηβιίσλ 
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3.1.4 Περιγραφό του περιβϊλλοντοσ τησ αγορϊσ  

 

Ζ αγνξά ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

είλαη «ιπζζαιέα αληαγσληζηηθή», φπσο μεθάζαξα 

αλαθέξεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ παγθνζκίσο
39

. Οη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ φιν θαη 

επεθηείλεηαη, έρεη εληείλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ 

παξνρή ζσζηψλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη έρεη ηνλψζεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

ησλ ππαξρνπζψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ην νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ ζπλέβε 

ην 2001 κε θχξηνπο πξσηαγσληζηέο ηελ ελεξγεηαθή εηαηξία Enron θαη 

ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen. Έπεηηα απφ κηα ζεηξά απνθαιχςεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, ε Enron θήξπμε πηψρεπζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001. Ζ βνπηηά 

ηεο Enron ζεκεηψζεθε κεηά απφ ηελ απνθάιπςε φηη πνιιά απφ ηα θέξδε θαη ηα 

έζνδα ήηαλ απνηέιεζκα ζπκθσληψλ κε νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ, εηαηξίεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ ήιεγρε. Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ ήηαλ πνιιά απφ ηα ρξέε 

θαη νη απψιεηεο ηεο εηαηξίαο λα κελ εκθαληζηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 Σν ζθάλδαιν πξνθάιεζε ηε δηάιπζε ηεο Arthour Andersen, ε νπνία απνηεινχζε 

κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν κία εθ ησλ πέληε θνξπθαίσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ.  Ηδηαίηεξα 

δεκησκέλα βγήθαλ ηα κέιε πνηθίισλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

φπσο κέηνρνη, θξάηνο, πηζησηέο, εξγαδφκελνη θ.α. 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ, ηίπνηα δελ είλαη ην ίδην φρη κφλν ζηηο 

ΖΠΑ, αιιά θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ «απνθαζήισζε ηεο Enron» έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο δηαπινθήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ ινγηζηηθψλ- ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ.  

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ιεηηνχξγεζε κνριφο αλάπηπμεο γηα ηνλ θιάδν 

Παξνρήο Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηε ρψξα καο, ήηαλ ε πξψηε εθαξκνγή ησλ 
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Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) γηα ηε ρξήζε 

2005 απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. επηρεηξήζεηο θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο.  

χκθσλα κε κειέηε ηελ νπνία εθπφλεζε ε Hellastat Α.Δ., ε αμία ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο άγγημε ηα 137 εθαη. επξψ ην 2005, απμεκέλε θαηά 12% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 12,5 εθαη. επξψ 

(+67,6%). Απφ ηηο 17 επηρεηξήζεηο κε δεκφζηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία νη 16 

είλαη θεξδνθφξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 11 κε ελίζρπζε απηψλ, θαη νη 14 εκθαλίδνπλ 

απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην 2004. Σν κέζν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

δηπιαζηάζηεθε ην 2005, ζην 10,1% έλαληη 4,8% ην 2004. 

Ζ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή εκθαλίδεη δπλακηθή αλάπηπμε 

θαη θαηά ην 2007 δηαηεξψληαο 2ςήθην αξηζκφ αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ησλ 18 επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε δεκφζηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία είρε αχμεζε 12,2% έλαληη ηνπ 2006. Σα θέξδε πξν θφξσλ εκθάληζαλ 54% 

άλνδν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαιήο πνξείαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη φηη 

νη 16 κε δεκφζηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη θεξδνθφξεο, εκθαλίδνπλ 

απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην 2006 θαη ην κέζν θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο ηνπο βειηηψζεθε πεξαηηέξσ ην 2007. 

H αγνξά εκθάληζε κηθξή ππνρψξεζε θαηά 3.7% ην 2009. Ζ ρξνληά απηή είλαη 

ε πξψηε φπνπ παξνπζηάδεηαη πηψζε απφ ην 2001 θη έπεηηα. ηε κειέηε ηεο 

Hellastat
40

 αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 19 ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2009. Σα απνηειέζκαηα πνπ δηεμήρζεθαλ είλαη φηη ε θαζαξή 

θεξδνθνξία δηαηεξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή, κε ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 3%, ην θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο δηαηεξήζεθε ζρεδφλ ζηαζεξφ θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

είλαη θεξδνθφξεο θαη θαηά ην έηνο 2009. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ην 

κεξίδην πνπ έρεη θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2009, θαζψο 

κέρξη ην 2009 ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Ο πίλαθαο 

πνπ αθνινπζεί απνηειεί κηα πξφβιεςε γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ, ρσξίο λα απνηειεί 

εγγχεζε γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ. 
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Γξάθεκα 3.1.4α: Μεξίδην Αγνξάο ησλ Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ θαηά ηελ Οηθνλνκηθή 

Υξήζε 2009. 

 

Γξάθεκα 3.1.4β: Πξνβιεπφκελν Μεξίδην Αγνξάο ησλ Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ θαηά 

ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε πνπ δηαλχνπκε, 2010. 
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3.1.5 Σιμολογιακό Πολιτικό και Κερδοφορύα 

 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία δελ είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο-πειάηεο πνπ αλαιακβάλεη. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γηα θάζε επηρείξεζε
41

. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα θαζνξηζηεί ην θφζηνο ελφο ειέγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ ζε κηα άιιε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο, πφζνη Οξθσηνί Διεγθηέο ζα αλαιάβνπλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, 

ηη έμνδα ζα γίλνπλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο (κεηαθνξηθά έμνδα γηα ηαμίδηα πνπ ίζσο 

απαηηνχληαη, δηακνλή θ.ιπ.), πφζεο κέξεο ζα θξαηήζεη ν έιεγρνο θαη άιινη 

παξάκεηξνη πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε γηα θάζε πειάηε ηεο εηαηξείαο. 

Έηζη, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κηα κέζε ηηκή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε εηαηξεία. 

Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ε ηηκνινγηαθή δειαδή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνινπζεί ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ζηνλ θιάδν, νη νπνίεο ζίγνπξα 

επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπλνιηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απηήλ ηελ 

πεξίνδν.  Δπίζεο, νη ηηκέο δε δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληζηηθψλ 

εηαηξεηψλ, θαζψο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο 

θαη ε απφθηεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επραξηζηεκέλσλ πειαηψλ, ηφζν απφ ηελ ηηκή, 

φζν θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ.  

Σέινο, ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη αλνδηθά απφ ην 2005 θη έπεηηα 

θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα ειεγθηηθέο, θνξνηερληθέο, αιιά θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη ζεκεηψλνπλ κηα 

θαηαθφξπθε αχμεζε ην έηνο 2008. Σν έηνο 2009 σζηφζν φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

γξάθεκα ηα θαζαξά θέξδε (πξν θφξσλ) ηεο εηαηξείαο κεηψζεθαλ θαηά 39%. Δλψ ην 

2010 απμήζεθαλ θαηά 15,6%. 
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Γξάθεκα 3.1.5α: Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ ζε € 

 

Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θπκάλζεθε κεηαμχ 0,15% 

(2010) θαη 0,14% (2005), ελψ ην 2008 έθηαζε ζην 24,4%. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ 

θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαίλεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα.  

Γξάθεκα 3.1.5β: Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

 

 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
74 

3.1.6 Πελϊτεσ 

 

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη πειάηεο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

πειάηεο καο πεξηιακβάλνπλ επηρεηξήζεηο, θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη κε-

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Απεπζχλνληαη ζηελ εηαηξεία αλαδεηψληαο έλα 

ζηαζεξφ πξφηππν ππεξεζηψλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πςεινχ επηπέδνπ 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο, δηνξαηηθφηεηα θαη γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο.  

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ ειέγρεη ή παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

2500 επηρεηξήζεηο θαη θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο ζηνλ ππνρξεσηηθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Αλάκεζα ζηηο πεξίπνπ 20 ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

λέν  λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Π.Γ. 226/92 "πεξί ζπζηάζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγαλψζεσο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ", ε εηαηξεία δηαζέηεη ην 

κεγαιχηεξν πειαηνιφγην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη θαηεγνξίεο 

πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ. 

Πίλαθαο 3.1.6: Δλδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ πειαηψλ 

ΠΔΛΑΣΔ 

Γεκφζηνο Σνκέαο - Οξγαληζκνί Δπξχηεξνο Γεκφζηνο Σνκέαο- Δπηρ/ζεηο 

Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ 

Διιάδνο (ΟΓΗΔ) 
ΝΔΑ ΓΗΩΡΤΓΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

Οξγαληζκφο Αλαζπγθξφηεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ) 
Διιεληθέο Αιπθέο 

Οξγαλ. Αλαζπγθξφηεζεο Νένπ 

Μνπζείνπ Αθξφπνιεο 
Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αζθαιηζηηθά Σακεία 

Πάηξαο ΣΤΓΚΤ 

Ζξαθιείνπ ΣΑΞΤ 

Ησαλλίλσλ Σακείν Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο 

 Οίθνο Ναχηνπ 

Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο 

ΠΑΔ 

Σξάπεδεο, Αζθαι/θέο, Υξεκαη/θέο, 

Leasing 

Ζξαθιήο Ηνληθή Σξάπεδα 

Αηγάιεσ Σξάπεδα Κξήηεο 

Skoda Ξάλζεο Δκπνξηθή Σξάπεδα 

Λάξηζα  

Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη Δλψζεηο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

ΔΑ Πεδψλ – Ζξαθιείνπ Κξήηεο ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΔΑ Ησαλλίλσλ ΔΒΑΘ (Κνλζεξβνπνηία) 
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ΔΑ Παηξψλ ΔΚΑΠ (Καπλά) 

Υξεκαηηζηεξηαθέο ΑΥΔ (εθηφο ησλ 

Σξαπεδηθψλ) 
Δλέξγεηαο - Καπζίκσλ θ.ι.π. 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΩ ΗΛΚ-ΟΗΛ 

EUROTRUST ELINOIL 

INTERINVEST ΚΑΒΑΛΑ ΟΗΛ 

ΓΗΔΘΝΖ  

Σειεπ/λίεο - πγθνηλσλίεο - Μεηαθνξέο Αζθαιηζηηθέο ( εθηφο ησλ Σξαπεδηθψλ) 

TELEPASSPORT ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ 

ΚΣΔΛ ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

FORTHNET  

Σερληθέο - Καηαζθεπαζηηθέο Μεηαιινπξγηθέο 

ΓΔΝΔΡ ΒΗΟΩΛ 

ΓΔΚΑΣ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΖ ΜΔΣΑΛ. ΚΡΖΣΖ 

ΓΝΩΜΩΝ ΑΔ ΔΞ. ΔΛ. ΜΑΚ. ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΑ 

Δηδψλ δηαηξνθήο Δκπνξηθέο 

CHIPITA ΡΑΓΗΟ ΑΘΖΝΑΗ 

ΜΔΒΓΑΛ Καη/ηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ (ΚΑΔ) 

Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο ΑΣΛΑΝΣΗΚ 

Ξελνδνρεηαθέο Δθδνηηθέο 

ΓΖΜ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ Υ.Κ. 

ΔΚΓΟΔΗ ΦΤΣΡΑΚΖ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 

ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ GRAND CHALET 

ΞΔΝΗΑ (ΔΟΣ) CAPSIS HOTELS 

Γηάθνξεο  

ΟΜΗΛΟ ΒΑΡΑΓΚΖ  

ΝΖΡΔΑ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  

Fourlis πκκεηνρψλ  

 

3.1.7 Διανομό 

 

Ζ εηαηξεία έρεη γξαθεία ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ ράξηε ηεο ρψξαο καο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο 

είλαη λα έρεη αληηπξνζψπνπο ζε φζν πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο είλαη δπλαηφλ. 

Πξνο ην παξφλ ε εηαηξεία έρεη πέληε γξαθεία ζηελ Διιάδα, κε έδξα ην γξαθείν πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Δπίζεο, ελ φςεη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο, ε εηαηξεία έρεη παξνπζία ζηελ Ρνπκαλία.  

Ζ εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηηο πφιεηο φπνπ έρεη ηα γξαθεία ηεο, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Με ηελ παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζε πέληε πφιεηο ηεο 

ρψξαο θαιχπηεηαη έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εηαηξεία 
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θη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο γξήγνξεο, αιιά θαη αμηφπηζηεο παξνρήο 

ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δηθφλα 3.1.7: Γηαλνκή Τπεξεζηψλ 

 

 

3.1.8 Φρηματοοικονομικό Κατϊςταςη Επιχειρόςεωσ  

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα. Απφ ην 

έηνο 2005 νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο είραλ απμεηηθή πνξεία.  Σν έηνο 2006 ε εηαηξεία 

ΑΚ&Δ ΑΔ εκθάληζε θχθιν εξγαζηψλ 19.852.300€ θαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο αλήιζαλ 

ζε 2.823.654€. Σν έηνο 2008 ε εηαηξεία είρε ηνλ κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ ζε 

δηάζηεκα 5 εηψλ, αθνχ νη πσιήζεηο ηεο αλήιζαλ ζηα 23.622.000€ θαη ηα θαζαξά 

θέξδε ζηα 4.622.000€. Σν 2009 νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζεκείσζαλ αξθεηά κεγάιε 

πηψζε, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε ην επφκελν έηνο, αθνχ νη πσιήζεηο ηεο απμήζεθαλ 

ζηα 21.586.922€ γηα ην 2010. 
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Γξάθεκα 3.1.8: Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο ζε Δπξψ) 

 

χκθσλα κε κειέηε ηελ νπνία εθπφλεζε ε Hellastat Α.Δ., ε εηαηξεία είλαη ε 

ηξίηε εηαηξεία ζηνλ θιάδν απφ πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ, αξηζκφ ειεγκέλσλ 

ηζνινγηζκψλ αιιά θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ, κε 1.700 ειέγρνπο (δεκνζηεπκέλνπο).   

Μεηαμχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηεο Hellastat, μερσξίδεη ην γεγνλφο φηη 1 

ζηηο 2 επηρεηξήζεηο πνπ ειέρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 2005 θέξνπλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ΟΛ ΑΔ, πνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Σν 2009 σζηφζν 

ήηαλ ε ρξνληά πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΟΛ ΑΔ κεηψζεθε θαηά 3,9%. Καη ην ίδην 

έηνο ε αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2001 κηθξή 

ππνρψξεζε θαηά 3.7%  ζην ζχλνιν ηεο. 

Σε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηα δηαζέζηκα 

κεηξεηά ηεο εηαηξείαο είλαη 989.900€. Ο δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο ηζνχηαη κε 

4,58, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο θηλείηαη ζε πνιχ θαιά 

επίπεδα. Καη ηέινο, ν δείθηεο Ξέλα πξνο Ηδία Κεθάιαηα ηζνχηαη κε 20%, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα δηθά ηεο θεθάιαηα θαη πνιχ 

ιηγφηεξν ζηνπο πηζησηέο ηεο.  
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3.2 Ορϊματα και Αποςτολό Επιχειρόςεωσ 

 

3.2.1 Περιγραφό Οραμϊτων 

 
Ζ εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ θηινδνμεί λα απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ειιεληθφ 

ειεγθηηθφ ρψξν κέζσ ηεο δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ ειεγθηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  Γηα ην 

ιφγν απηφ, έρεη επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζην δίθηπν δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο θαζψο θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνιεί. πγθεθξηκέλα, πξνζπαζεί λα 

επεθηείλεη ην δίθηπν ησλ γξαθείσλ ηεο θαη λα απαζρνιεί νηθνλνκηθνχο επηζηήκνλεο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ γλσξίδνπλ ιεπηνκεξψο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε επηρείξεζε- πειάηεο, ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

εμάγεη απφ ηνπο ειέγρνπο λα είλαη αδηακθηζβήηεηα θαη θεξέγγπα. Δπίζεο, θξνληίδεη 

ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ 

απαζρνιεί, θαζψο ε λνκνζεζία γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο αιιάδεη ζπλερψο.  

Δπηπξνζζέησο, ε εηαηξεία επηζπκεί ε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη πειάηεο 

θαη νη ζπλεξγάηεο πξνο απηήλ λα πεγάδεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηεο επάξθεηα θαη 

αθεξαηφηεηα θαη πξνζπαζεί λα είλαη πξψηε εηαηξεία ζηνλ θιάδν φπνπ αλήθεη θαη ζηηο 

αγνξέο πνπ εμππεξεηεί θαη λα έρεη ηελ θαιχηεξε θήκε ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο 

ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Σέινο, παξέρεη ππεξεζίεο κφλνλ ζε πειάηεο-

επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηα πξφηππα λνκηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη βνεζνχλ ηελ 

εηαηξεία λα δηαηεξήζεη ηελ θήκε ηεο. 

 

3.2.2 Περιγραφό Αποςτολόσ  

 
Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο γλώζεο ηωλ ειεγθηηθώλ 

εμειίμεωλ ζε αμία πξνο όθεινο ηωλ πειαηώλ ηεο, ηωλ θεθαιαηαθώλ αγνξώλ θαη ηωλ 

αλζξώπωλ γεληθόηεξα. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ απαζρνιεί εμαηξεηηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ 

εξγάδνληαη καδί γηα λα πξνζθέξνπλ αμία. Οη ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα αληαπνθξηζεί 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο.  

Ζ εηαηξεία πξνζαξκφδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε- πειάηεο θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη γλψζε θαη αμία γη‟ 
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απηή κε ηελ θαηάιιειε έξεπλα γηα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

θαηάιιεια θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία κηαο 

αίζζεζεο νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ ηφζν κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ πειαηψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ε αίζζεζε απηή ζα 

δψζεη θίλεηξα γηα κία ζπλερή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ νη πειάηεο 

ζα αλαπηχμνπλ δεζκνχο εκπηζηνζχλεο κε ηελ εηαηξεία. 

Ζ πξνζέγγηζε, ινηπφλ, ηεο εηαηξίαο είλαη πειαηνθεληξηθή είηε αθνξά 

εζσηεξηθνχο ηεο πειάηεο, είηε εμσηεξηθνχο. Δίλαη απφιπηα πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ απαζρνιεί ψζηε λα ηνπο πξνζθέξεη έλα επράξηζην θαη αζθαιέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε εηαηξεία βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε ηξεηο 

αιιειέλδεηεο ζεκειηψδεηο αξρέο: ΤΝΔΠΔΗΑ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ.   

Ζ ζπλέπεηα αθνξά ζηελ δέζκεπζή ηεο λα επηηπγράλεη δηαξθψο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζέηεη επηδηψθνληαο πξαγκαηηθέο ιχζεηο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη άιισλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

θέξεη εηο πέξαο. Ζ πνηφηεηα δελ αθνξά απιά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ, αιιά ηνλ ελζπλείδεην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγάηεο, 

δηαδηθαζίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ αξηζηεία ηνπο θη επηηξέπνπλ λα 

αμηνπνηνχκε ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο.  

Ωζηφζν, ε εηαηξεία γλσξίδεη φηη νχηε ε ζπλεπήο νχηε ε πνηνηηθή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ επαξθνχλ αλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ αθεξαηφηεηα ηφζν ζε φιν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο φζν θαη ζηηο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο έρνπκε άκεζε ζπλεξγαζία. 

Έηζη, πξνζπαζεί γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ηελ παξνρή άξηησλ 

θαη ζσζηψλ ππεξεζηψλ ζηηο εηαηξείεο-πειάηεο ηεο. 

 

3.2.3 Οι ςτόχοι τησ επιχεύρηςησ  

 

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ζηηο απαηηήζεηο γηα αμηφπηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Όζνλ αθνξά 

ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά βαζηθή επηδίσμε ηεο είλαη λα ελδπλακψζεη ηελ 

ζέζε ηεο θαη λα επεθηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πειαηνιφγηφ ηεο. Ήδε θαηέρεη ην 

17% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά ζέιεη 
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λα ελδπλακψζεη ηελ θήκε ηεο, απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηεο θαηά 5% κέζα ζηελ 

επφκελε πεληαεηία (ηειηθφο ζηφρνο: κεξίδην αγνξάο 22% ην 2014).  

Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα δηεπξχλεη ηεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν κεγάιν 

θπβεξλεηηθφ ρξένο ηεο ρψξαο σζεί ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ 

αγνξψλ, πεξηζζφηεξν πξφζθνξσλ γηα επελδχζεηο, ψζηε λα κελ ππάξμεη αλαζηνιή 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο.  

Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη λα πινπνηήζεη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο, ε εηαηξεία ζηνρεχεη πξψηα ζηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ ζε βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα: 

 Γίθηπν Γηαλνκήο: Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζε δπν αθφκα πφιεηο εληφο Διιάδνο (ζηνλ Πχξγν θαη ηελ 

Λακία) θαη ζε αθφκα κηα ρψξα ησλ Βαιθαλίσλ, ηελ Βνπιγαξία. 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Έλαο αθφκε ζηφρνο γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί ε 

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ψζηε λα απμήζεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ζε πςειέο ζέζεηο ζηελ εηαηξεία ψζηε 

λα ζπάζεη ηα ζηεγαλά ζηελ πξφζιεςε κφλνλ αλδξψλ γηα πςειφβαζκεο ζέζεηο 

ζηνλ εηαηξηθφ θφζκν.  

 Δπελδχζεηο: Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη λα θάλεη αθφκε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο γηα 

ηελ θαηλνηνκία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ψζηε κνλαδηθφ ηνπο επίθεληξν λα 

είλαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ ζα εμππεξεηεί  ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηεο 

αγνξάο θη αλ βξίζθνληαη. 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ: Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, κέζσ ηνπ άξηηα εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ αηρκήο. 

 Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία: Ζ επηρείξεζε ζέιεη λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί θη επηβξαβεχεη ηελ θαηλνηνκία, κε ζθνπφ νη 

ππεξεζίεο ηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζπλερψο ζηηο λέεο αλαγλσζηηθέο ηάζεηο 

αιιά θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο λένπο ηξφπνπο παξνρήο ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ δηεζλείο ειεγθηηθνχο νίθνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4O :  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

4.1 Η Επωνυμύα τησ Επιχεύρηςησ 

 

 Ζ λνκηθή επσλπκία ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, 

είλαη «ΑΚ&Δ ΑΔ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ» θαη πξνέθπςε απφ ην 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ εηαηξεία. Οη  

εμεηδηθεπκέλνη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πνπ είλαη θαη εηαίξνη ηεο έρνπλ πάλσ απφ 

δέθα ρξφληα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη είλαη 

πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ καδί κε ηελ κεγαιχηεξε 

εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ζηελ ρψξα καο, ηελ ΟΛ ΑΔ, απνηειεί ηελ ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

 

4.2 Νομικό Μορφό τησ Επιχεύρηςησ – Μϋτοχοι 

 

Ζ εηαηξεία ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ ηδξχζεθε ηελ 25
ε
  

Φεβξνπαξίνπ 1996 απφ κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη ην Κ.Ν 2190/1920. Ζ AK&E A.E 

είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ. ήκεξα, απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ζηνλ ρψξν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ζηνλ ρψξν ησλ ειεγθηηθψλ 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλφξζσζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ ειεγθηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο φπσο θαη ζηελ ηξνθνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο κε δεθάδεο 

ζηειέρε. 

ηελ ΑΚ&Δ Α.Δ εξγάδνληαη ζήκεξα 300 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 75 εηαίξνη 

νξθσηνί ειεγθηέο, 45 Δπίθνπξνη Οξθσηνί Διεγθηέο, 35 δφθηκνη ειεγθηέο θαη 25 

αζθνχκελνη νξθσηνί ειεγθηέο. Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απαξηζκείηαη απφ 55 άηνκα, 

ελψ απαζρνιεί θαη 65 εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Όιεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, είλαη 

θνηλέο νλνκαζηηθέο. Όινη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ηζφηηκνη θαη θαηέρνπλ ηνλ 

ίδην αξηζκφ κεηνρψλ. 
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4.3 Σοποθεςύα Επιχειρόςεωσ 

 

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζην θέληξν ηεο πξσηεχνπζαο, ζηελ Αζήλα, κε 

δηεχζπλζε  φισλνο θαη Μαζζαιίαο 2 θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα 106 80. Σα ζηνηρεηά 

επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία είλαη ηα εμήο: 

Σειέθσλν: (210) 3615 108-9, E-mail: info@ake.gr 

Σέιεθαμ: (210) 3615 110, Website: www.ake.gr 

ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα ζε ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο θαη ζε κηα Βαιθαληθή ρψξα, ηελ Ρνπκαλία. ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο 

βξίζθνληαη ηα γξαθεία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία ζε 

θάζε πφιε αληίζηνηρα. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη φια ηα ππνθαηαζηήκαηα 

ηεο εηαηξείαο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. 

Πίλαθαο 4.3: Οη δηεπζχλζεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο 

 

4.4 Ομϊδα Διευθυντών (μϊνατζμεντ)  

 

Ζ νκάδα ησλ δηεπζπληψλ ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο 

δχν Αληηπξφεδξνπο ηεο εηαηξείαο, ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν θαη 2 κέιε πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο εηδηθψλ ζπκβνχισλ- ζπληνληζηψλ θαζψο θαη δχν δηεπζπληέο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Σα πξψηα έμη κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ, δειαδή εθηφο ησλ 

δχν δηεπζπληψλ, απνηεινχλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε 

εηαηξεία απαζρνιεί θαη δχν επηπιένλ ζπκβνχινπο, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία θαη ην Σερληθφ Γξαθείν ηεο εηαηξείαο. 

Γξαθεία Γηεύζπλζε Σειέθσλν/ Φάμ 

Θεζζαινλίθεο 
Γηαλληηζψλ 40, 

 54627 Θεζζαινλίθε 

 2310.543.220 

 2310.543.221 

Πάηξαο 
 Λεσθ. Μαξαζψλνο 2,  

 26441 Πάηξα 
 2610.422.816 

Ζξαθιείνπ 
 40 Δθθιεζηψλ 47, 

 71306 Ζξάθιεην 
 2810.280.104 

Ησαλλίλσλ 
 Αλαιήςεσο 30, 

 45332 Ησάλληλα 

 26510.70112 

 26510.70113 

Ρνπκαλίαο 
Victoriei 20, 710336  

Botosani Romania 
00407262746482 

mailto:info@ake.gr
http://www.ake.gr/
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4.5 Δομό Εταιρικόσ Διακυβϋρνηςησ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηελ Έθηαηε Δθινγηθή Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ-εηαίξσλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη έρεη ζεηεία επηά έηε. Ζ 

Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη ζπλέξρεηαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, ελψ εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θάζε ηξία ρξφληα, ην κήλα Γεθέκβξην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο φπσο 

δηακνξθψζεθε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, είλαη ην εμήο:  

Πίλαθαο 4.5: Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

Λακπξηλή Γ. Ατβαιηψηνπ Πξφεδξνο 

Γηάλλεο . Κνξηηάλνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Βαζίιεο . Δπαγγειίδεο Α΄ Αληηπξφεδξνο 

Νηθφιανο Α. Πίζρηλαο Β΄ Αληηπξφεδξνο 

Γεψξγηνο νπιηκηψηεο Μέινο 

Οξηάλα Νηίλθα Μέινο 

 
Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη κηα κε δπν θνξέο ην κήλα θαη 

ηεξνχληαη πξαθηηθά φπσο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο θαη νη δπν Αληηπξφεδξνη απνηεινχλ ην Πξνεδξείν ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο, ε νπνία αλαιακβάλεη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο δηέπνπλ επηπιένλ θαη ηξείο θαλνληζκνί, νη νπνίνη είλαη:  

 Ο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο, 

 Ο Καλνληζκφο Ακνηβψλ θαη  

 Σν χζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο. 

ηελ ΑΚ&Δ Α.Δ ιεηηνπξγνχλ επίζεο δπν κεγάιεο Γηεπζχλζεηο κε ηξηάληα 

πεξίπνπ άηνκα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Απηέο είλαη ε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Δπίζεο, ε εηαηξία απαζρνιεί δχν ζπκβνχινπο γηα ηα λνκηθά θαη ηερληθά ζέκαηα πνπ 

ηελ απαζρνινχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία θαη ζην Σερληθφ 

Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο αληίζηνηρα, φπνπ ε εηαηξεία απαζρνιεί άιια νθηψ 

άηνκα σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

Σέινο, ε εηαηξεία δηαζέηεη δπν αθφκα γξακκαηείεο, κηα γηα ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη κηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη δπν ππεξεζίεο, ηελ Τπεξεζία 
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Δπηζεψξεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ Τπεξεζία 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηεο, φπνπ ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο αλέξρεηαη ζε δέθα άηνκα.  

Ζ Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο έρεη ζεκαληηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο είρε εξγαζηεί σο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ζηελ εηαηξεία 

«BDO Διεγθηηθή ΑΔ» γηα επηά ρξφληα, αιιά θαη σο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

ζην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ γηα δέθα ρξφληα. Δπίζεο είλαη απφθνηηε ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη θάηνρνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηελ Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ζηειερψλεηαη απφ ηξεηο λνκηθνχο επηζηήκνλεο 

εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ εκπνξηθή λνκνζεζία, κε πιήξε απαζρφιεζε ζηελ QAF A.E. Ο 

πξντζηάκελνο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο είλαη δηθεγφξνο παξ΄ Αξείσ Πάγσ, 

εκπνξηθνιφγνο. Σα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ επίζεο 

πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη είλαη 

φινη απφθνηηνη Αλψηαησλ ρνιψλ.  

Σέινο, κέξνο ηεο θηινζνθίαο ηεο εηαηξείαο είλαη λα βνεζήζεη λένπο 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη έρνπλ λα επηδείμνπλ κεγάιε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζέιεζε γηα 

δνπιεηά, γη απηφ ην ιφγν ην επηηειείν ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ λένπο 

αλζξψπνπο. ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο.  
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4.6 Οργανόγραμμα 

 

Γηάγξακκα 4.6: Οξγαλφγξακκα ηεο Δπηρείξεζεο
42
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 Πθγι : http://www.solae.gr 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
86 

4.7 ύμβουλοι Επιχειρόςεωσ (Νομικού, Λογιςτϋσ, Σεχνικού) 

 

Ζ ΑΚ&Δ Α.Δ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απαζρνιεί εηδηθνχο ζπκβνχινπο- 

ζπληνληζηέο φπσο εκθαλίδεηαη θαη ζην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο θαη ζπκβνχινπο 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ Ννκηθή Τπεξεζία θαη ην Σερληθφ ηεο γξαθείν. Οη εηδηθνί 

ηερληθνί ζχκβνπινη πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηερληθνχ γξαθείνπ ηεο 

εηαηξείαο είλαη πξψελ κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ κε ηεξάζηηεο γλψζεηο 

θαη κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαη αξκνδηφηεηά ηνπο απνηειεί ε επίιπζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

Δπίζεο, ε εηαηξεία έρεη δηαξθή ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο νη νπνίνη είλαη θνξνηέρλεο λνκηθνί θαη θαζεγεηέο Δκπνξηθνχ, 

Γηνηθεηηθνχ θαη πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ. Σέινο, ε ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη νξγαλψζεη κηα 

επηπιένλ ππεξεζία γηα ηηο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο, φπνπ 

ιεηηνπξγεί ν ηαηξφο εξγαζίαο, αιιά θαη ν ππεχζπλνο ηερληθφο θηηξίσλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ εηδηθή λνκνζεζία. 

 

4.8 τρατηγικϋσ υμμαχύεσ 

 

Ζ εηαηξεία απνηειεί πιήξεο κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπκκαρίαο 

ΑΚ&Δ International, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηνπο λφκνπο ηεο πλνκνζπνλδίαο ηεο 

Διβεηίαο θαη εδξεχεη ζηε Νηνπ Σδέξζη ησλ ΖΠΑ. Ζ ΑΚ&Δ  International απνηειεί 

έλα δίθηπν απηφλνκσλ θαη αλεμάξηεησλ ινγηζηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληα ζε δχν ηνκείο: 

i Διεγθηηθή θαη Λνγηζηηθή & 

ii πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο (δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πξνβιέςεηο, εθηηκήζεηο, 

νξγάλσζε, δηεζλήο θνξνινγία θ.ι.π.) 

Οη εηαηξείεο κέιε ηεο ΑΚ&Δ International έρνπλ έλα θνηλφ ππξήλα βαζηθψλ 

αμηψλ, σζηφζν θάζε εηαηξεία είλαη θαζηεξσκέλε ζηελ εζληθή ηεο επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα θαη ζηειερψλεηαη απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο ίδηα ρψξαο. Δπίζεο, νη 

εηαηξείεο κέιε είλαη γλσζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηδησηηθέο- δεκφζηεο θαη 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ απνθηήζεη δηεζλή θήκε ζην ρψξν ηνπ ειέγρνπ θαη 

ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Ζ ΑΚ&Δ International δελ παξέρεη ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο. Σνλ ξφιν απηφ 

έρνπλ αλαιάβεη νη εηαηξείεο κέιε ηεο. Ωζηφζν, δηεπθνιχλεη ηηο εηαηξείεο κέιε, 

παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίεο, δηαζέηνληάο ηνπο ην εξεπλεηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη αιιά θαη κε ηελ δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ, 

επηκνξθσηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηεζλψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. Σα κέιε 

απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηαβάιινπλ δηθαηψκαηα ζηελ ΑΚ&Δ International, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

Σέινο, ε ΑΚ&Δ International θξνληίδεη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

ησλ κειψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη επηδηψθεη ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ χπαξμε 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη αμηφινγεο επαγγεικαηηθέο θαη 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο, νκαδηθφ πλεχκα θαη ακνηβαία αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ θαη 

ηαπηφρξνλε αλάπηπμε γηα φια ηα κέιε. Έηζη, ην δίθηπν επελδχεη ζε ζπλερή 

εθκάζεζε, ζε θαηλνηφκεο εηδηθφηεηεο θαη ζηελ δέζκεπζε φισλ ησλ κειψλ γηα 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Ζ ΑΚ&Δ Α.Δ φπσο θαη θάζε επηρεηξεζηαθφο ζπλεξγάηεο νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ππάξρεη επαξθήο πνηνηηθφο έιεγρνο ζε φιεο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο δηέπνληαο ην επάγγεικα 

λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηά πξνδηαγξάθνληαη απφ 

ηελ ΑΚ&Δ  International θη ειέγρνληαη απφ ην πξφγξακκα Γηεζλνχο Δπηζθφπεζεο ηεο 

ΑΚ&Δ  International. 

Δπηπξνζζέησο ε εηαηξεία ΑΚ&Δ Α.Δ έρεη αλαπηχμεη κεξηθέο πνιχ ζπνπδαίεο 

ζρέζεηο κε εηαηξείεο ζηνλ θιάδν ησλ Τπεξεζηψλ πξνο Δπηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο. Οη 

ζρέζεηο απηέο είλαη : 

 HBD Consulting S.A. Ζ επηρείξεζε απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Βέιγην θαη 

απνηειεί κεζάδνληα κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο εηαηξείαο 

ΑΚ&Δ Α.Δ. πγθεθξηκέλα, ε HBD ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξεία ζηελ 

δηεμαγσγή ειέγρσλ αιιά θαη ζηελ παξνρή γεληθφηεξσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 Reliability O.E. Ζ επηρείξεζε απηή είλαη ειιεληθή νκφξξπζκε εηαηξεία θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ Reliability O.E παξέρεη κφλνλ 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε πεξίπησζε κεγάινπ φγθνπ 

εξγαζηψλ απεπζχλεηαη ζηελ ΑΚ&Δ Α.Δ γηα αλαπιήξσζε θελψλ. Δπίζεο, ηεο 

αλαζέηεη ηελ δηεμαγσγή εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ ειέγρσλ αλάινγα κε ηηο 
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ππεξεζίεο πνπ δεηνχλ νη πειάηεο ηεο. Ζ επηρείξεζε απηή βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη δελ είλαη επξέσο γλσζηή ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν. Ζ ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ ΑΚ&Δ Α.Δ έρεη ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαη θπξίσο ζηελ δηαηήξεζή ηεο.  

 

4.9 Αςφϊλιςη τησ Εταιρύασ 

 

Σελ αζθάιηζε ηεο εηαηξείαο έρεη αλαιάβεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία AXA 

Insurance company (AXA Αζθαιηζηηθή ΑΔ). Με ηελ ελ ιφγσ αζθάιηζε θαιχπηνληαη 

φινη νη ρψξνη ηεο εηαηξείαο ηφζν ζηελ έδξα ηεο πνπ βξίζθεηαη εληφο Αζελψλ φζν θαη 

ζηα ππφινηπα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο εθηφο Αζελψλ, δειαδή εληφο Διιάδνο, αιιά 

θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Ζ αζθάιεηα θαιχπηεη ηελ εηαηξεία ζε πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο, 

θινπήο, ζεηζκνχ θαη θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Σν 

θφζηνο αζθάιηζεο γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζηα 15.000€ ην έηνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο :  ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΟΡΑ 
 

5.1 Σϊςεισ του κλϊδου 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο εληάζζνληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ ππεξεζηψλ πξνο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ηνκέα 

ηεο  παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαζψο κφλνλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαζρνινχζαλ 

πεξίπνπ 55 εθαη. εξγαδφκελνπο ην 2001, δειαδή ην 55% ζρεδφλ ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
43

. Οη νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ θνξνηέρλεο, ινγηζηέο θαη νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο. 

ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

θαη είλαη είηε ακηγψο ειιεληθέο, είηε αιινδαπέο ή κεηθηέο.   

Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο αιιά θαη ζε επηρεηξήζεηο κε 

δεκφζην ή ηδησηηθφ ραξαθηήξα, ζε κε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, ζε δεκφζηνπο 

θνξείο, ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο, ζε ηξάπεδεο, ζε αζθαιηζηηθά ηακεία, αθφκα θαη ζε  πνδνζθαηξηθέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο. Δπνκέλσο δήηεζε γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ππάξρεη ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πξάγκα πνπ εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά.  

Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα είλαη θπζηθή ζπλέπεηα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπκβνιήο ηεο Διεγθηηθήο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

Διεγθηηθή δελ θαιχπηεη ζήκεξα κφλν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αιιά θαιχπηεη θαη ηνπο ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δηνηθνχλησλ θαη ηελ ηήξεζε  ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ θαλφλσλ κε ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 19 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε 

δεκφζηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Hellastat πνπ 

δηεμήρζε ην 2009, αλαπηχζζεηαη ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία κε ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

12-14% εηεζίσο. Ωζηφζν, νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρψξα καο γηα 

θνξνηέρλεο ινγηζηέο θαη γηα νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαιχπηνληαη ζε κεγάιν 
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βαζκφ απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαη δελ πξνβιέπεηαη ζην πξνζερέο κέιινλ λα 

κεηαβιεζνχλ αηζζεηά νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ έιεγρν απφ 

Οξθσηνχο Λνγηζηέο-Διεγθηέο.  

Δπηπιένλ, ην ελδερφκελν λα κεηαθηλεζνχλ Οξθσηνί Λνγηζηέο ή Διεγθηέο απφ 

άιιν θξάηνο-κέινο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξνο ηε ρψξα καο θαίλεηαη 

ειάρηζηα πηζαλφ, εθηηκάηαη κάιηζηα φηη ην αληίζεην κπνξεί λα ζπκβεί. Ζ κφλε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο άιισλ ππεθφσλ αθνξά ζηνπο Κππξίνπο, νη νπνίνη έρνπλ θαη ην 

πιενλέθηεκα φηη γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Γεληθά, νη κειινληηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ αλακέλνληαη πεξηνξηζκέλεο
44

.  

 

5.1.1 Ιςτορικό Εξϋλιξη του κλϊδου και τησ υπηρεςύασ.  

 

ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά 

ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ζε παγθφζκην 

φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ππεξεζίαο κφλνλ ζηελ ρψξα καο γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε πνξεία θαη ε εμέιημε ηνπ θιάδνπ ζηε ζπλέρεηα.  

Ο ζεζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ήιζε ζηε ρψξα καο κφιηο ην 1955. 

Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο είραλ μεθηλήζεη 

απφ ην 1931, ρσξίο φκσο λα μεθηλήζεη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηφηε. 

Οη αλαγλσξηζκέλνη εηδηθνί ειεγθηέο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, φπσο νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο άξρηζαλ λα ππάξρνπλ 

ζηελ Διιάδα κεηά ην 1955. Τπήξραλ βέβαηα κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ 

ειέγρσλ φπσο π.ρ. πξαγκαηνγλσκνζχλεο, εθθαζαξίζεηο, αιιά θαη νη ηαθηηθνί έιεγρνη 

ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ νη νπνίνη ήηαλ ππνρξεσηηθνί βάζεη ηεο 

ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, δελ είραλ φκσο, νχηε έρνπλ θαη ζήκεξα, ηελ πιεξφηεηα θαη  

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειέγρσλ ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο 

Διεγθηέο Λνγηζηέο.  

Σν 1955, ινηπφλ, ν Έιιελαο Ννκνζέηεο ζχζηεζε κε ην Ν.Γ. 3329/1955 ην 

ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Μέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο, ν έιεγρνο ησλ 
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 Βι. Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα ηεο ππφ ζπδήηεζε νδεγίαο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά, ΚΔΠΔ, Αζήλα, Μάηνο 

2005. 
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αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ήηαλ ηππηθφο θαη ζπρλά ακθηζβεηείην γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ εηιηθξίλεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. θνπφο ηεο ηδξχζεσο ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ «δελ ήηαλ κόλνλ ε άκεκπηνο θαη ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα ηνπ 

ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηωλ αλωλύκωλ εηαηξεηώλ αιιά θαη ε άζθεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο πάζεο θύζεωο νηθνλνκηθώλ νξγαληζκώλ ηεο ρώξαο θαη 

επίζεο ε κειέηε ηεο ινγηζηηθήο νξγάλωζεο απηώλ45».   

Αλαιπηηθφηεξα, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ήηαλ 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο 

ήηαλ εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θη εθείλσλ ησλ νπνίσλ ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην 

θαιχθζεθε κε δεκφζηα εγγξαθή. Δπίζεο, ππνρξεσηηθή ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο 

αθφκα θαη γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ Ηζνινγηζκνχ ησλ αλσλχκσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ γηα ηνλ νπνίν ν έλαο απφ ηνπο δχν ειεγθηέο είρε επηιεγεί απφ ηα κέιε ηνπ 

ΟΛ
46

. 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ψκαηνο θαη κεηά ππάξρνπλ ηξείο μερσξηζηνί πεξίνδνη 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζηε 

ρψξα καο.  χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.), ε πξψηε πεξίνδνο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1955 κέρξη 

ην 1957. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ν έιεγρνο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ήηαλ εληειψο ηππηθφο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

ελφο νξγαλσκέλνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο αθνξνχζαλ 

θπξίσο ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ βαζηιηά, γαηνθηήκνλα ή επηρεηξεκαηία 

κε ηελ εχξεζε ιαζψλ θαη θαηαδνιηεχζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. 

 ηε δεχηεξε πεξίνδν εληάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ, ε νπνία θαη ηειεηψλεη ην 1992. Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κνξθή 

ππνρξεσηηθήο ελψζεσο πξνζψπσλ (επαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ) ζε έλα Ννκηθφ 

Πξφζσπν, πνπ ηα κέιε ηνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη έρνπλ θαηνρπξσκέλε 

ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν 

έιεγρνο έρεη πάξεη άιιεο δηαζηάζεηο αθνχ νη επηρεηξήζεηο είλαη πιένλ κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο θαη νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ θάζε επηρείξεζεο θαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ.  
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 Άξζξν 1, Ν.Γ. 3329/1955 θαη άξζξν 2, Ν.Γ. 4107/1960 
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 Βι. ζει 39-42 ζην βηβιίν «Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» ηνπ Υ. Καδαληδή 
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Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίνδνο μεθίλεζε ην 1993 θαη δηαξθεί κέρξη θαη 

ζήκεξα. ηελ αξρή ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ θαηαξγήζεθε ε κνξθή νξγαλψζεσο ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Με 

ιίγα ιφγηα, μεθίλεζε ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο.  Απφ ηελ 1ε 

Μαΐνπ 1993, ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ δελ είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο 

θαη ηε δηνίθεζή ηνπ ηελ αλέιαβαλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο. Σν ψκα 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ κεηνλνκάζηεθε αξρηθά ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη 

αξγφηεξα ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη νη Οξθσηνί Λνγηζηέο ζε 

Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο.  

Απφ απηή ηελ πεξίνδν θη έπεηηα νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

παξείραλ απέθηεζαλ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, φρη κφλν έγηλε ε κεηάβαζε 

ζην κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, αιιά δφζεθε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην 

κνληέιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ψζηε λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ φπνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη νη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη. 

 

5.1.2 Η παρούςα κατϊςταςη του κλϊδου και τησ υπηρεςύασ  

 

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ Οξθσηνχ Διεγθηή θαίλεηαη λα είλαη ζε 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά απφ ην έηνο 2001. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία, ε πξψηε ρξνληά κεηά ην 2001 φπνπ ζεκεηψζεθε κία κηθξή πηψζε , θαηά 

3,7%, ήηαλ ην 2009. ηελ ίδηα κειέηε ηεο Hellastat αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 19 ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009 θαη αλαθέξεηαη φηη 

ε θαζαξή θεξδνθνξία δηαηεξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή, κε ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 3%,  

ελψ ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο δηαηεξήζεθε ζρεδφλ ζηαζεξφ. 

Σν 2008 ε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ Οξθσηνχ Διεγθηή εκθαλίδεη δπλακηθή 

αλάπηπμε κε αξθεηά πςειφ ξπζκφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 8%. Ζ ρξήζε ηνπ ίδηνπ έηνπο είλαη 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζε επίπεδν ηδίξνπ. Δκθαλίδεη, σζηφζν, αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2007, θαζψο κφλνλ νη επηά απφ ηηο δεθαελλέα 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ελίζρπζαλ ην 2008 ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη  ην κέζν 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ππνρψξεζε ζεκαληηθά, ζην 8% απφ 12% πνπ ήηαλ ην 

2007. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν ζχκθσλα κε ηελ  
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κειέηε πνπ δηεμήρζε θαηά ην έηνο 2008 πνπ εμεηάδνπκε είλαη:  

 Ζ ήπηα κέζε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ θαηά 

3,8% αιιά θαη ε έληνλε πηψζε ηεο κέζεο θεξδνθνξίαο θαηά -26,8%. 

 Ζ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ 

ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ απνηπρηψλ. 

 Οη απμεκέλεο αλάγθεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ιφγσ πςειψλ 

ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ (Basel II, Solvency II) 

 Καη ε ίδξπζε δχν λέσλ εηαηξεηψλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 21 κεγαιχηεξσλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Hellastat, αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ εηήζηεο 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ ηχπν 

κέρξη θαη ηηο 30/10/2009
47

. 

Πίλαθαο 4.1.2: Οηθνλνκηθά Μεγέζε Διεγθηηθψλ Οίθσλ ην έηνο 2008 

ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΏΝ ΟΙΚΩΝ ΣΟ 2008 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

(εθ. επξψ) 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 

ΚΔΡΓΟΤ 

ΟΛ Οξθσηνί Διεγθηέο 

Λνγηζηέο ΑΔ 
3.947 35%% 48,57 3,8% 

Pricewaterhouse Coopers  411 4,00% 30,42 13,7% 

Deloitte Υαηδεπαχινπ, 

νθηαλφο & Κακπάλεο ΑΔ 
228 2,20% 22,16 7,3% 

Ernst & Young ΟΔΛ ΑΔ 266 3,10% 20,10 4,5% 

KPMG Κπξηάθνπ Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ 
312 3,60% 18,68 44,2% 

BDO Διιεληθή Διεγθηηθή 

ΑΔ 
1579 16% 17,83 8% 

ΑΚ&Δ ΑΔ Διεγθηηθή θαη 

πκβνπιεπηηθή ΑΔ  
1700 17,90% 23,68 24,4% 

Grant Thorton Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ 
573 4,60% 15,14 -1,1% 

PKF Δπξσειεγθηηθή ΑΔ 452 4,20% 5,09 26,4% 

Baker Tilly Hellas AE 315 3,40% 5,08 31,6% 

Moore Stevens Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ 
84 1% 3,96 4,3% 
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FRS Global Διεγθηέο ΑΔ 38 0,40% 2,07 3% 

DRM ηπιηαλνχ ΑΔ 40 0,50% 1,32 7,5% 

Ωξίσλ Οξθσηνί Λνγηζηέο 

ΑΔ 
100 1,10% 1,31 13,2% 

Eurostatus AE 76 0,90% 1,27 7,1% 

ΑΞΩΝ Οξθσηνί Διεγθηέο 

ΔΠΔ 
79 0,90% 1,17 27,2% 

Κ.ηγαιάο Διεγθηηθή- 

πκβνπιεπηηθή ΑΔ 
22 0,30% 0,96 15,4% 

ABACUS Διεγθηηθή ΑΔ 33 0,40% 0,45 33,8% 

MonDay Παπαθπξηαθνχ 

Οξθσηνί Λνγηζηέο ΑΔ 
20 0,20% 0,42 0,3% 

Κχπξεο & πλεξγάηεο ΑΔ 7 0,10% 0,30 18,1% 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα ζπλάγεηαη φηη πξψηε εηαηξεία ζηνλ θιάδν απφ 

πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ είλαη ε ΟΛ ΑΔ, κε έζνδα € 48,6 εθ. θαη 3.958 

δεκνζηεπκέλνπο ειέγρνπο. Παξφηη ε εηαηξεία δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν θχθιν 

εξγαζηψλ, δελ είλαη πξψηε θαη ζηα θέξδε. Παξαηεξνχκε φηη ε KPMG, αλ θαη 

βξίζθεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε 312 δεκνζηεπκέλνπο 

ειέγρνπο, είλαη ε πιένλ θεξδνθφξα εηαηξεία κε € 8,26 εθ. θαη κε θαζαξφ πεξηζψξην 

θέξδνπο ζην 44,2%. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη κεξίδην αγνξάο 17,9%, πνπ ηελ ηαμηλνκεί ζε 

κηα πνιχ θαιή ζέζε ζηελ αγνξά. 

 Σέινο, ηα βαζηθφηεξα επξήκαηα απφ ην έηνο 2008 θαη ηελ αγνξά ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ ζηελ ρψξα καο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Hellastat είλαη ηα εμήο: 

 4 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο πνπ ειέρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 2008 θέξνπλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο εηαηξείαο ΟΛ ΑΔ. Σν πνζνζηφ απηφ πξηλ ηξία έηε, δειαδή ην 

2005, ήηαλ 1 ζηηο 2 επηρεηξήζεηο. 

 1 ζηηο 8 επηρεηξήζεηο πνπ ειέρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 2008 – φπσο θαη ην 

2007- θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο BDO. 

 1ζηηο 5 επηρεηξήζεηο θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ. 

 ε ζχλνιν 8.711 ειεγκέλσλ ηζνινγηζκψλ, νη 2.359 έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζεη 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 Αλάκεζα ζηηο 10 πξψηεο βάζεη ειεγκέλσλ ηζνινγηζκψλ επηρεηξήζεηο, νη Big 

Four εκθαλίδνπλ ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ αλά ειεγκέλνπο 

ηζνινγηζκνχο.  

 Deloitte                              € 97.2 εθ 

 Ernst & Young                  € 75.55 εθ 

 PriceWaterhouse Coopers  € 74 εθ 
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 KPMG                               € 59.9 εθ 

 Τςειφ Γείθηε εκθαλίδεη θαη ε Moore Stevens κε €47,1 εθ. Δλψ, ζηηο 

ρακειφηεξεο ζέζεηο βξίζθνληαη νη BDO θαη ε Δπξσειεγθηηθή κε € 11,3 ρηι, 

αιιά θαη ε ΟΛ ΑΔ κε κφιηο € 12,3 ρηι. 

 Σέινο, αλάκεζα ζηηο δέθα πξψηεο βάζεη ειεγκέλσλ ηζνινγηζκψλ επηρεηξήζεηο, 

νη big four  εκθαλίδνπλ επίζεο ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ 

/νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 PriceWaterhouse Coopers  € 3,38 εθ 

 KPMG                               € 2,1 εθ 

 Ernst & Young                   € 1,26 εθ 

 Deloitte                              € 0,9 εθ. 

 

5.1.3 Μελλοντικϋσ Προβλϋψεισ 

 

χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε αγνξά 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θπξηαξρείηαη απφ ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ παγθνζκίσο, ηηο ιεγφκελεο Big Four, πνπ είλαη νη εμήο: Deloitte, KPMG, 

Ernst & Young θαη ε PriceWaterhouse Coopers. ηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο, κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαηέρεη θαη ε ΟΛ ΑΔ. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν, παξφηη ηνπο δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα 

εξγαζηνχλ ζηελ δηεζλή αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θξίλνληαη ζεηηθέο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ δε θαίλεηαη λα 

πιήηηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, παξά ηελ κηθξή πηψζε (θαηά 3,7%) πνπ ζεκείσζε ην 

έηνο 2009. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ ζε ηέζζεξηο ή πέληε κφλνλ ειεγθηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 

Δπηηξνπή
48

 έθξηλε φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πσιήζεσλ ζε έλα ηφζν 

κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα επηθέξεη ζπζζψξεπζε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ 

θαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θεθαιαηαγνξέο, θπξίσο έλα κηα απφ ηηο 

                                                           
48

 ΒΛ. Σν άξζξν κε ηίηιν  «The Great Debate - the Future of Audit», πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην 

www.kennedys.com.hk, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. 
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παξαπάλσ εηαηξείεο απνηχρεη. Έηζη έρεη πξνηείλεη κηα ζεηξά πηζαλψλ ιχζεσλ ψζηε λα 

μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα.  

Ζ πξψηε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ 

λα γίλεηαη απφ θνηλνχ δχν εηαηξεηψλ, δειαδή νη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο λα επηιέγνπλ 

δπν δηαθνξεηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ. Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ζηνπο ειεγθηηθνχο νίθνπο εθ κέξνπο ησλ 

ειεγρφκελσλ κνλάδσλ κεηά ην πέξαο ελφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έρεη 

επίζεο πξνηαζεί κε ζθνπφ φρη κφλν ην κνίξαζκα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ζε 

παξαπάλσ απφ κηα εηαηξεία, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη ηελ δεκηνπξγία κηαο 

δηαδηθαζίαο γηα επξσπατθή πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα δηελεξγνχλ 

ειέγρνπο ζε κεγάιεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. Αθφκα, έλα ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζα 

ήηαλ θαιφ λα εθπνλεζεί ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ηαρεία επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηάξξεπζεο ελφο ειεγθηηθνχ νίθνπ, απνθεχγνληαο έηζη 

αλαζηάησζε ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά ηελ πξφιεςε γηα πεξαηηέξσ 

δηαξζξσηηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά. 

Σν πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζε (Financial Reporting 

Council, FRC) ζπκθψλεζε κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν φηη γηα λα απνθεπρζεί ν 

ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ζηελ αγνξά ε κφλε ιχζε γηα ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ζε ιίγεο επηρεηξήζεηο  είλαη λα ππάξρεη επηινγή ζηελ παξνρή 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, δηαθψλεζε ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

επίιπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, θαη ηζρπξίδεηαη φηη ίζσο είλαη αλαγθαίν λα δεηήζνπλ 

ηελ ππνζηήξημε ησλ αξρψλ αληαγσληζκνχ ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη δηεζλψο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπο παξαπάλσ δεηήκαηνο. 

 

5.1.4 Η κατϊςταςη του κλϊδου 

 

Σν έηνο 2009 ε αγνξά εκθάληζε κηθξή ππνρψξεζε θαηά 3.7%. Ωζηφζν, φιεο 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη θεξδνθφξεο . Ζ θαζαξή θεξδνθνξία δηαηεξήζεθε 

ηθαλνπνηεηηθή, κε ζπλνιηθή αχμεζε θαηά 3% θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

δηαηεξήζεθε ζρεδφλ ζηαζεξφ. 
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5.1.5 Ύπαρξη κοινωνικών τϊςεων ό προτιμόςεων που μπορούν να 

επηρεϊςουν τον κλϊδο 

 

Οη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν 

πξνέξρνληαη απφ ην ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, είλαη γλσζηφ απφ 

ηελ ζεσξία ηνπ θαηαλαισηή
49

 φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη θνηλσληθέο 

ηάζεηο κπνξνχλ αλ επεξεάζνπλ ηελ δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

αζθνχλ επηξξνή θαη ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελ ιφγσ 

αγαζφ ή ε ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ νη 

θνηλσληθέο ηάζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη δηακνξθψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ είλαη 

ην κέγεζφο ηνπο. Οη θαηαλαισηέο δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο (Big Four & SOL AE) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν
50

, θαζψο 

ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ είλαη εγγπεκέλε θαη νη έιεγρνη 

πνπ δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ πειαηψλ ζηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρεη αληίθηππν ζηηο 

κηθξνκεζαίεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο  θαηά ηελ 

είζνδν ηνπο ζηνλ θιάδν, αιιά θαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα παξακείλνπλ ζε 

απηφλ.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ, φπσο ηνλίδεηαη ζην άξζξν «The Great Debate - 

the Future of Audit», επεξεάδεη ηνλ θιάδν είλαη νη πξνηηκήζεηο πνπ δείρλνπλ νη 

πειάηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο ιφγσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ κνλάδσλ, πνπ νδεγεί ζε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο κεηαμχ 

ησλ δπν κέξσλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ άιισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ 

πξνζθνξά εξγαζίαο.  

Λχζε ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα απνηειεί ε ελαιιαγή ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ 

απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο, ψζηε κνηξάδνληαη νη πσιήζεηο ζηηο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ, αιιά θαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ν ξφινο ηνπ ειεγθηή θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

ειέγρνπ.  χκθσλα κε ην άξζξν «Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality: 

                                                           
49

 David Begg, s. Ficher- R.Dornbush, «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή», ηφκνο Α, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 

1998 
50

 ΒΛ. «The Great Debate - the Future of Audit» 
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Evidence from the Korean Audit Market», ε ελαιιαγή ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ. Ωζηφζν ζην άξζξν ηνλίδεηαη φηη ε ιχζε απηή νδεγεί ζε αθνχζην θφζηνο θαη 

δελ βειηηψλεη νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ.  

Σέινο, έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν ζηελ 

ρψξα καο είλαη ε βηνκεραληθή παγθνζκηνπνίεζε. Ζ ελίζρπζε δειαδή 

ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ε επέθηαζή ηνπο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκν είρε σο 

απνηέιεζκα νη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ λα ζηξαθνχλ ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηεζλνχο 

βειελεθνχο θαη νη ακηγψο ειιεληθέο εηαηξείεο λα ράζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο.  

Σν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε 

λννηξνπία, είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηνλ θιάδν. Μάιηζηα ε 

ηειεπηαία έρεη ηελ ηάζε λα αλαπαξάγεηαη θαη λα απνηειεί ηζρπξφ νρπξφ αληίζηαζεο 

ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ δελ ηελ βνιεχεη. Όηαλ ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο κηαο 

ρψξαο είλαη ρακειφ, ν ξφινο ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή δελ έρεη ηφζε ζεκαζία φζν ζα 

είρε ζε κηα ρψξα κε κεγάια πνζνζηά εηζνδήκαηνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν 

ξφινο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο. 

Σν έηνο 2009 ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ, κε απνηέιεζκα φινη νη θιάδνη 

ζηελ νηθνλνκία λα επεξεαζηνχλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν, απηφ πνπ κπνξεί 

λα αλαθεξζεί κε ζηγνπξηά είλαη φηη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία έγηλε δπζθνιφηεξε θαζψο 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη γεληθφηεξα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ παξνπζίαδε ειιείςεηο, ιάζε θαη παξαηππίεο
51

.  

Απηφ ζπλέβε θαζψο, ην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε  γξήγνξε επηδείλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζε πξνθιήζεηο ξεπζηφηεηαο γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα 

γηα απηέο κε κεησκέλε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. Μηα εηαηξεία ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηηο 

αξλεηηθέο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κπνξεί λα έξζεη ζχληνκα 

αληηκέησπε κε θξίζε ξεπζηφηεηαο θαη ηειηθά λα απνηχρεη. Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, 

ιακβάλνληαο ηεο ππφςε ζην ζχλνιφ ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηε Γηνίθεζε κηαο 

εηαηξείαο ή ηνπο ειεγθηέο ηεο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο νληφηεηαο λα 

ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα. ην ζεκείν απηφ, νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο 
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Βι. ην άξζξν κε ηίηιν «Impact of the Current Economic and Business Environment on Financial 

Reporting» πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα www.aicpa.org. 
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έξρνληαη αληηκέησπνη κε νξηζκέλεο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ 

ψζηε λα ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα λα είλαη αμηφπηζην 

θαη αδηακθηζβήηεην.  

 πλνςίδνληαο, νη θνηλσληθέο ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

αγνξαζηέο ελφο θιάδνπ δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ.  

Γελ ππάξρεη φκσο ζρεηηθή έξεπλα πνπ λα αμηνινγεί ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν 

ειεγθηηθφο θιάδνο ιφγσ θνηλσληθψλ ηάζεσλ θαη αιιαγψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

αγνξαζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ην δήηεκα 

απηφ ζην παξφλ πφλεκα. 

 

5.1.6  Ανϊλυςη PEST 

 

5.1.6.1 Πολιτικό – Νομικό Περιβϊλλον 

 
  

ηελ Διιάδα ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ζεσξείην 

ζηαζεξφ, θαζψο ε δεκνθξαηία έρεη θαζηεξσζεί πξηλ πνιιά ρξφληα θαη δελ ππήξραλ 

αθξαία πνιηηηθά θαηλφκελα θαη αλαηαξάμεηο. Δμάιινπ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα είλαη 

ην πξψην απ‟ φια ηα ππφ εμέηαζε ζηνηρεία γηα ηελ εχλνηα δεκηνπξγίαο θαη επηβίσζεο 

θάζε είδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ην έηνο 2009 θη έπεηηα φκσο ην 

πνιηηηθφ ζθεληθφ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη. Σν πνιίηεπκα ηεο ρψξαο ζπλερίδεη λα 

είλαη ε Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία, σζηφζν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

είλαη αζηαζέο, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο είλαη θπβέξλεζε εζληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ην 

κέιινλ ηεο ρψξαο θξίλεηαη αβέβαην. 

ε έλα ηέηνην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ινγηθφ νη εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δε νη εηαηξείεο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ λα επεξεάδνληαη. Δπηπξνζζέησο 

νη αιιαγέο ζηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ πνιηηψλ, νη κεηψζεηο ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

ζπληάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε θπβέξλεζε γηα λα κεηψζεη ην 

θπβεξλεηηθφ ρξένο θαη λα πξνθπιάμεη ηελ ρψξα απφ ηελ έμνδν ηεο απφ ηελ 

επξσδψλε δπζρεξαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πνιηηψλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζνβαξέο πνιηηηθέο αιιαγέο δελ δχλαληαη λα 

αλαιπζνχλ ζην παξφλ πφλεκα, θαζψο αθφκα είλαη ππφ εμέιημε. 
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ην λνκηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ άιιε, ηε βάζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηε ρψξα καο απνηεινχλ ηα άξζξα 36  θαη 37  ηνπ Ν. 2190/1920.  Σν 

αξρηθφ λνκηθφ πιαίζην ηεο Διεγθηηθήο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηξνπνπνηήζεθε γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο  8
εο

 Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

ρσξψλ κειψλ,  θαζψο θαη άιιεο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο.  

Σν λνκηθφ απηφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη κε ην άξζξα3 ηνπ Π.Γ. 226/92. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Ν. 2190, άξζξν 36, παξ.6, "πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί  

έγθπξε απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο 

(εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο),  απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί 

πξνεγνπκέλσο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο".  

Σν ειεγθηηθφ έξγν,  ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 226/92  πεξί ζπζηάζεσο, 

νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηελ Διιάδα,  

ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ Οξθσηφ Διεγθηή ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ,  θαη απνβιέπεη ζηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ 

νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ  "αθξηβνδίθαηα"  ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελή πεξίνδν (άξζξν 

16, παξ.1). 

Σα παξαπάλσ δηαηάγκαηα θαη νη λφκνη, δηακνξθψλνπλ ην επάγγεικα ηνπ 

Οξθσηνχ Διεγθηή θαη ζέηνπλ φξηα θαη θαλφλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ
52

. 

 

5.1.6.2 Οικονομικό περιβϊλλον 

 

Γεληθά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ζεκαληηθφ ηνλ θιάδν. Όηαλ ην 

πεξηβάιινλ είλαη επλντθφ, φηαλ γηα παξάδεηγκα ην ΑΔΠ, ην εζληθφ εηζφδεκα θαη νη 

ξπζκνί αλάπηπμεο βξίζθνληαη ζε αλνδηθή πνξεία, ηφηε θαη ε αγνξά ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζα επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη ε δήηεζε ζα απμάλεηαη, φπσο γίλεηαη κε φιεο 

ηηο ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκία. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ππάξρεη ηζρπξή 

εμάξηεζε απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
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 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  
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Σν ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζίγνπξα δελ είλαη επλντθφ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζα επηδεηλσζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ελψ νηθνλνκηθή βειηίσζε ζα αξγήζεη λα εκθαληζζεί. Μπνξεί λα 

εμαρζεί ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε δήηεζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζα δερζεί 

ζεκαληηθέο πηέζεηο ηελ επφκελε πεληαεηία. Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε 

κε ζηγνπξηά ηελ πνξεία ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν, δηφηη ε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαίλεηαη λα απμάλεη, αλεμαξηήησο ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπο θαη 

ην αληηθείκελν ηνπο. 

 

5.1.6.3 Κοινωνικό περιβϊλλον 

 

Μία παξάκεηξνο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ 

θιάδν είλαη ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη ειεγρφκελεο εηαηξείεο ζε ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο θαη θχξνπο. Όπσο αλαιχζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ ζεηηθή ζρέζε ηνπ κεγέζνπο κηα ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη 

ηνπ βαζκνχ αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ ηεο, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

δεηνχλ ππεξεζίεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.  

Δπηπιένλ, ε ηζρχο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο έρεη εμειηρζεί ζηηο 

κέξεο καο, σζεί ηνπο πειάηεο λα ζηξέθνληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε θάζε ρξφλν γηα ηελ 

παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ε ηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο επεξεάδεη ηνλ θιάδν κε ηελ κεγάιε 

ζπζζψξεπζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζε κηα πφιε. 

 

5.1.6.4 Σεχνολογικό περιβϊλλον 

 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο επηδξνχλ ζεκαληηθά 

ζηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κηα παγθφζκηα 

αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο Διιεληθέο Διεγθηηθέο 

Δηαηξείεο, θαζψο νη ειεγρφκελεο κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθνχλ ζε 

εηαηξείεο θνινζζνχο φπσο νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ (Deloitte, 

Kpmg, Ernst & Young, PriceWaterhouse Coopers). 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαίλεηαη λα θάλεη πην εχθνιε ηε δσή ησλ ειεγθηψλ, αλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο ινγηζηέο δελ είλαη ηα ίδηα. χκθσλα κε ην άξζξν «Challenges 

facing the accountancy profession
53

» νη ινγηζηέο πξέπεη λα αιιάμνπλ πξννπηηθή θαη 

λα αλαδεηήζνπλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα δψζνπλ ιχζε ζηηο αλάγθεο ηηο δηθέο 

ηνπο, αιιά θαη ηεο επηρείξεζεο. Έλα ππνζηεξηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη έληππεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θφξκεο δελ 

ελεκεξψλνληαη ηφζν ζπρλά φζν νη ειεθηξνληθέο, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη 

αλαμηφπηζηεο θη εθηφο ρξφλνπ. 

 

5.1.7 Αναγνώριςη Ευκαιριών ςτον κλϊδο προερχόμενων από 

δημογραφικούσ, κοινωνικούσ, οικονομικούσ και πολιτικούσ παρϊγοντεσ.  

 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ινγηζηηθφ-ειεγθηηθφ επάγγεικα εμειίρζεθε θαη 

γλψξηζε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο.  Οη αιιαγέο ζήκεξα ζπλερίδνληαη  

θαη είλαη δχζθνια πξνβιέςηκεο. Οη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αλαηξνπέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία, θάλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζχλνξα φιν θαη πην 

δπζδηάθξηηα, κε απνηέιεζκα νη ζχγρξνλεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο λα έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε ηειείσο δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο απφ απηέο κφιηο κεξηθέο δεθαεηίεο 

πξηλ. Μέζα απφ απηέο ηηο αιιαγέο αλαδχνληαη επθαηξίεο ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθψο, φζν θαη γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. 

Μηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηνλ ειεγθηηθφ θιάδν ζηελ ρψξα καο απνηέιεζε ε 

ειεπζεξία εηζφδνπ ησλ ειεγθηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ. Ζ ΔΔ απνθάζηζε λα 

εληζρχζεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ, αιιά θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειεγθηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηελ θνηλνηηθή 

επηθξάηεηα φζν θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Οη δπζθνιίεο ήηαλ εκθαλείο απφ ηελ αξρή, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο Δ.Δ. λα εθαξκφζεη 

θνηλνχο θαλφλεο δξάζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ωζηφζν, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

απεπζχλνληαλ πιένλ ζε κηα κεγαιχηεξε αγνξά, κε θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. 

                                                           
53

 Henri Olivier, «Challenges facing the accountancy profession», The European Accounting Review 

2000, 9:4, 603–624 
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Ζ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο, πνπ 

ζηελ ρψξα καο έγηλαλ γλσζηά σο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) θη  

εθαξκφδνληαη απφ 1/1/2003 ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη 

πξναηξεηηθά ζηηο ππφινηπεο
54

 είλαη κηα αθφκα επθαηξία πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ 

ειεγθηηθφ θιάδν.  Ζ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ ζεσξείηαη φηη έρεη πξνζδψζεη θχξνο ζηελ 

επηρείξεζε θαη έρεη βειηηψζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν 

ζην εμσηεξηθφ. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ 

δηεπθνιχλεη ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ έρεη κεγάιν θφζηνο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ
55

.  

Ζ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΥΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 

επηρεηξήζεηο θαη ε ζηαδηαθή πινπνίεζή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ απμάλεη  

ζεκαληηθά ηνλ φγθν εξγαζίαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο 

πξφζζεηεο αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Hellastat πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 ε 

εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ  εθηηκάηαη απφ παξάγνληεο ηεο αγνξάο φηη ζα θέξεη ζεκαληηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα επφκελα ρξφληα ζηελ αγνξά ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο 

εθηηκεηέο θαη ηνπο νίθνπο πιεξνθνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο.  

Γχν εμσηεξηθέο παξάκεηξνη πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηνλ ινγηζηηθφ θη 

ειεγθηηθφ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο 

(information technology) θαη ηεο επηθνηλσλίαο (communication) απφ ηε κηα πιεπξά 

θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην (regulatory framework), απφ ηελ άιιε
56

. Ζ Σερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ είλαη ζαθψο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γελ είλαη 

κφλν νη ηερληθέο πνπ ζπλερψο βειηηψλνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη 

δηφηη ν ρξφλνο θαη νη απνζηάζεηο κεηψλνληαη. Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ν 

δεχηεξνο βαζηθφο παξάγνληαο. ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε αγνξά γηα 

ηα παξαδνζηαθά πξντφληα ησλ ινγηζηψλ, ε ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ πεξαζκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, κεηψλεηαη. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δήηεζε γηα 
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ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ απμάλεηαη θαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο δσήο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπρλά ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζπλερψο απμαλφκελνπ αξηζκνχ πξνηχπσλ, λφκσλ θαη θαλνληζκψλ. 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη ζην άξζξν κε ηίηιν «Challenges facing 

the accountancy profession» είλαη φηη παξά ηελ πίεζε πνπ αζθεί ε ηαρχηεηα ησλ 

αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην, αιιά θαη ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ζηηο ινγηζηηθέο εηαηξείεο, δελ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Σν πιενλέθηεκα πνπ αλαδχεηαη γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

είλαη φηη νη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ παξαδίδεηαη πιένλ κε ειεθηξνληθή κνξθή. Αλ θαη νη επζχλεο ησλ 

ειεγθηψλ δελ έρνπλ αιιάμεη, φηαλ δέρνληαη ηελ πιεξνθφξεζε ζε αξρείν PDf, νη 

ειεγρφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εχθνια. 

Ωζηφζν, ζην άξζξν ηνλίδεηαη φηη ε ειεθηξνληθή παξάδνζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ειινρεχεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ εξγαζία ησλ ειεγθηψλ πνπ δελ 

ζα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

ε έλα άιιν άξζξν ησλ Keith A Houghton, Christine Jubb, Michael Kend and 

Juliana Ng κε ηίηιν «The Future of Auditing, “Keeping Capital Markets 

Efficient:Towards a National Strategy on the Future of Auditing”», δίλεηαη ε 

απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ γίλεηαη γηα ηηο ζεηηθέο ε αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ 

νη θαλνληζηηθέο αιιαγέο ζηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγνχλ νη νξθσηνί ειεγθηέο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη  νη ξπζκηζηηθέο 

αιιαγέο δεκηνπξγνχλ  θφζηνο πνπ είλαη εκθαλέο ζε πνιιά επίπεδα. Κάπνηνη έρνπλ 

ππνζηεξίμεη έλζεξκα φηη απηέο νη αιιαγέο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή απφ ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ ειέγρνπ θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζε 

ζέκαηα ηεθκεξίσζεο αληί λα δίλεηαη βάζε ζηα νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηνπ ειέγρνπ.  

Αθφκα, πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη αιιαγέο έρνπλ νδεγήζεη ζε δπλεηηθά 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Οη απνδνρέο θαη ηα νθέιε γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ινγηζηέο έρνπλ κεησζεί ζε ζρεηηθνχο φξνπο, ελψ νη θίλδπλνη θαη ην επίπεδν ησλ ππν 

εμέηαζε θαη ησλ δπλεηηθψλ θπξψζεσλ έρνπλ απμεζεί. Δάλ απηφ είλαη αιεζέο ηφηε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν ε εμέιημε απηή έρεη επηπηψζεηο γηα ηε πξφζιεςε ειεγθηψλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε θχζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαζψο νη 

αιιαγέο έρνπλ απμήζεη ηηο κεραληθέο δηαδηθαζίεο θαη ε εξγαζία είλαη πεξηζζφηεξν 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
105 

ηαθηηθή ξνπηίλα. πγθεθξηκέλα, απηφ ζεκαίλεη φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθφ 

δαηκφλην θαη λα βξεη λένπο ηξφπνπο γηα ηελ επξεία θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη πειάηεο ηνπο. 

Σν ελ ιφγσ άξζξν θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηηο θαλνληζηηθέο 

αιιαγέο, δελ δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, 

ηνλίδεηαη φηη νη αιιαγέο απηέο έθεξαλ θφζηνο ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ελψ ε ιχζε πνπ δφζεθε γηα ην κέιινλ ηνπ ειέγρνπ θαη ην 

ειεγθηηθφ επάγγεικα είλαη λα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο φηη ε αμία 

παξαδίδεηαη ζηνπο πειάηεο κέζσ ησλ αμηφπηζησλ θαη αδηακθηζβήηεησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπλ, φπνπ απνηππψλεηαη ε αλεμάξηεηε γλψκε ηνπ ειεγθηή. 

5.2 Η Τπηρεςύα 

 

Ζ αγνξά αμηνινγεί έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο είλαη γλσζηά ζηελ αγνξά. Οη 

αγνξέο ελεξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ηηκνινγνχλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 

αλάινγα κε ηελ αμία πνπ αληηιακβάλνληαη νη αγνξαζηέο ησλ αγαζψλ. Ζ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη ε ηηκή εθείλε πνπ δηαηίζεληαη λα πιεξψζνπλ νη 

αγνξαζηέο θαη ηζνχηαη κε ηελ ηηκή πνπ δεηνχλ λα ιάβνπλ νη πξνκεζεπηέο. 

χκθσλα κε ην άξζξν «The Future of Auditing “Keeping Capital Markets 

Efficient: Towards a National Strategy on the Future of Auditing”», νη ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη δχζθνιν λα ηηκνινγεζνχλ απφ ηνπο αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη αληηιεπηά απφ φινπο 

ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νδεγεί ζε κηα αλαληηζηνηρία  

κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ παξαδίδεηαη θαη ζηελ πξνζδνθψκελε ηηκή. Ζ αλαληηζηνηρία 

απηή απνθαιείηαη «ράζκα πξνζδνθηψλ» (expectations gap) θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

ηδηνκνξθία ηνπ ειέγρνπ σο ππεξεζία. Έλαο έιεγρνο ζεσξείηαη αθνχ δηελεξγεζεί. Γελ 

είλαη δειαδή δπλαηφ λα εθηηκεζνχλ νη παξερφκελεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ 

εηαηξεία, κέρξη λα παξαζρεζνχλ θαη δνθηκαζζνχλ απφ ηελ εηαηξεία-αγνξαζηή ψζηε 

λα γίλνπλ ηειείσο θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ.  

Τπάξρνπλ θη άιιεο ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο αλαθχπηεη παξφκνην πξφβιεκα, 

φπσο νη λνκηθέο θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σν νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη 
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φηη πξέπεη λα ηηο δνθηκάζνπκε θαη λα απνθηήζνπκε εκπεηξία πάλσ ζε απηέο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. ε αληίζεζε δειαδή κε ηα θπζηθά αγαζά, νη 

ππεξεζίεο απηέο πξέπεη  πξψηα λα γίλνπλ βίσκα απφ ηνπο αγνξαζηέο, ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ θχζε ηεο ππεξεζίαο θαη λα εθηηκεζεί ε αμία ηεο. ηελ 

παξνχζα ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ αγνξά-ζηφρν, 

δειαδή ζε πνην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ζηνρεχνπλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο. 

 

5.2.1 Περιγραφό τησ Τπηρεςύασ 

 

Ο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία πνπ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Ο αλεμάξηεηνο έιεγρνο είλαη κηα ζεκειηψδεο δηαδηθαζία γηα ηελ 

δηακφξθσζε εκπηζηνζχλεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο. Ζ εηαηξία ΑΚ&Δ ΑΔ εζηηάδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ζην λα παξέρεη δηαξθψο ηνπο πφξνπο θαη ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεμάγνληαη αλεμάξηεηνη θαη αληηθεηκεληθνί έιεγρνη κε πξνζηηζέκελε αμία, πέξαλ 

απηήο ησλ ηππηθψλ ειεγθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Έιεγρνη Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ:  Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ παξέρεη αλεμάξηεηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, πνπ εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο. 

 Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, εγγπεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εηδηθά ζρεδηαζκέλε ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηε επίηεπμε 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο επηβάιινληαο κηα ζπζηεκαηηθή 

θαη πεηζαξρηθή κέζνδν απνηίκεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο.
57
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(Colbert J. 2002, ζει. 149; Rittenberg L. 1999, ζει31) 
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 Καλνληζηηθνί Έιεγρνη:  Ζ εηαηξία βνεζά ηνπο πειάηεο ηεο ζηε δηεθπεξαίσζε 

κηαο ζεηξάο θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δηελεξγψληαο αλεμάξηεηνπο 

ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο φπσο θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα ζε ζέκαηα ζεκαηνθπιαθήο, λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. 

 πλαθείο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο: Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ δηελεξγεί επηζθνπήζεηο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο πεξηνξηζκέλεο 

δηαζθάιηζεο επί ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 

πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ κηαο νληφηεηαο θαη ελφο ηξίηνπ κε ζθνπφ ηελ παξάζεζε 

δηαπηζηψζεσλ ζρεηηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ή ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο 

 Καζνδήγεζε θαη Βνήζεηα ζηε χληαμε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ: Ζ 

εηαηξεία βνεζά ζε ζχλζεηα ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

 Απνζπάζεηο Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ: Ζ εηαηξεία δηαζέηεη κε ηελ κνξθή 

απφζπαζεο, επαγγεικαηίεο κε θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία 

ζηε ινγηζηηθή θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

πειάηεο ηεο. 

Σν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γεληθφηεξα, 

εμειίζζεηαη ζπλερψο. Οη ζπλζήθεο θαη νη παξάκεηξνη πνπ ην επεξεάδνπλ αιιάδνπλ 

ζπλερψο θαη γξήγνξα, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γίλεηαη απζηεξφηεξν, νη θαηλνηνκίεο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο επηδξνχλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ είλαη θξίζηκνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή εμέιημε θαη αλάπηπμε. Καηαλνψληαο πιήξσο ηηο 

πξνθιήζεηο απηέο θαη  κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά, ε ΑΚ&Δ 

ΑΔ ζηξάθεθε θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο. Οη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη νη εμήο:  

 ηξαηεγηθή & Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε: Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, 

Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, Λνγηζηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ. 
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 Δπηρεηξεζηαθή Βειηίσζε: Βειηίσζε επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, Μέηξεζε 

απφδνζεο θαη δείθηεο, Γηαρείξηζε θφζηνπο, Γηαρείξηζε αιιαγψλ, Γηνίθεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ: Δζσηεξηθφο έιεγρνο, πκκφξθσζε ζε θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο, Γηαρείξηζε νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, Γηαζθάιηζε ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, Γηαρείξηζε έξγσλ θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, Γηαρείξηζε 

ζεκάησλ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Δθαξκνγέο Σερλνινγίαο: ηξαηεγηθή πιεξνθνξηθήο, πζηήκαηα ππνζηήξημεο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (ERP), πζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο 

θαη δηαρείξηζεο γλψζεο, Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ, Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ (Risk 

Management). 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: πκβνιή ζηελ επηινγή ζηειερψλ, θαηαζθεπή 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηηο απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αμηνιφγεζε απφδνζεο, επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ νutplacement, θ.ά. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο: Απνηηκήζεηο & Δθηηκήζεηο, 

πγρσλεχζεηο & Δμαγνξέο, Υξεκαηνδφηεζε κεγάισλ έξγσλ, Γαλεηαθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, Αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ, πλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο, 

Δηδηθέο Δπηζθνπήζεηο (Due Diligence). 

 Αλαδηάξζξσζε Δπηρεηξήζεσλ: Αλαδηάξζξσζε ιεηηνπξγηψλ, Σακεηαθή 

ζηξαηεγηθή, ρεδηαζκφο δξάζεσλ εμπγίαλζεο, Υξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαδηάξζξσζε, Αιιαγή πνιηηηθήο/εμπγίαλζε, Τπνζηήξημε ζηνπο δαλεηζηέο, 

Γηαρείξηζε ηακεηαθήο θξίζεο. 

 πλαιιαθηηθέο Τπεξεζίεο: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζπλαιιαγψλ, 

Αμηνιφγεζε πξηλ ηελ ζπκθσλία, Οηθνλνκηθή & αμηνιφγεζε ζπλαιιαγήο εθ 

κέξνπο ηνπ πσιεηή, Γφκεζε ζπλαιιαγήο. 

Έλαο αθφκε ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο αιιαγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

είλαη ν θνξνινγηθφο. Οη νξγαληζκνί αλαθαιχπηνπλ φηη νη απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

θνξνινγηθά ζέκαηα ειέγρνληαη δηαξθψο. Οη θνξνινγηθέο αξρέο κνηξάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο κε εληειψο λένπο ηξφπνπο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

αλάγθε απφ θνξνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο αιιά θαη απηψλ πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή. Οη θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη νη εμήο: 
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 Έξεπλα θαη γλσκνδφηεζε αλαθνξηθά κε ην θνξνινγηθφ ρεηξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 

 Μειέηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζε πεξηπηψζεηο λέσλ 

ζπλαιιαγψλ, ζπγρσλεχζεσλ, κεηαηξνπψλ ή άιισλ αλαδηνξγαλψζεσλ  

 Φνξνινγηθέο επηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Θέκαηα ππεξηηκνινγήζεσλ θαη απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο. 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε θξίζηκα θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαζπλνξηαθή θαηαβνιή ή είζπξαμε ακνηβψλ, 

δηθαησκάησλ, ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ. 

 Δληνπηζκφο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Μειέηε ζπζηεκάησλ ακνηβψλ ζηειερψλ θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα θνξνινγίαο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Πξνιεπηηθή επηζθφπεζε ή πξνεηνηκαζία θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη εηαηξεηψλ. 

 Γηαγλσζηηθνί έιεγρνη θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 πλνιηθή εμέηαζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε κηα ρψξα εθηφο Διιάδαο. 

 ρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηελ πίζησζε θφξσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζην 

εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζην κέγηζην δπλαηφλ βαζκφ ην πνζφ 

ησλ θφξσλ απηψλ γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

 Τπνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

 Έιεγρνο ζπκβάζεσλ απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο. 

 Τπνζηήξημε ζε θνξνινγηθέο αληηδηθίεο 

Σέινο, ε εηαηξεία παξέρεη θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο πνπ δελ 

ειέγρεη. Οη παξερφκελεο ινγηζηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν εχξνο 

ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ, κηθξψλ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνπλ: 

 Τπεξεζίεο ηήξεζεο βηβιίσλ, 

 Τπεξεζίεο επίβιεςεο ιεηηνπξγίαο ινγηζηεξίσλ, 

 Πξνεηνηκαζία νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, 
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 Πξνεηνηκαζία πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, 

 Πξνεηνηκαζία θαη έθδνζε κηζζνδνζίαο, 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θάζε είδνπο δήισζε πξνο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη γξαθεία εξγαζίαο, 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ επί ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, 

 Δθπαίδεπζε ζε ππαιιήινπο ινγηζηεξίνπ, 

 Παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ φισλ ησλ επηπέδσλ γηα ηελ θάιπςε 

πξνζσξηλψλ αλαγθψλ ινγηζηεξίνπ θαη 

 Βνήζεηα θαηά ηελ ίδξπζε ή ηε ιχζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

5.2.2 Η αγορϊ- ςτόχοσ 

 

Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο ζε Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζε δχν επηπιένλ ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ νη πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επέθηαζή ηεο έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί. Πέξαλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο
58

, δελ ππάξρεη άιινο πεξηνξηζκφο ζηελ παξνρή ησλ 

ειεγθηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο  

ΑΚ&Δ ΑΔ. Σν ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ: 

 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

o Μηθξνχ Μεγέζνπο (είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απφ 1 έσο 44 

εξγαδνκέλνπο) 

o Μεζαίνπ Μεγέζνπο (απφ 45 έσο 499 εξγαδνκέλνπο) 

o Μεγάινπ Μεγέζνπο (απφ 500 θαη πεξηζζφηεξνπο) 

 Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο,  

 Φνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,  

 Με-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, 

 Σξάπεδεο,  

 Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο,  

 Δξεπλεηηθά θέληξα,  

 Αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο  

 Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο 
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 Βι. Δηζαγσγηθφ θεθάιαην 
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 Ηδηψηεο θαη επελδπηέο 

ην αθφινπζν γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ πειαηψλ πνπ έρεη ε ΑΚ&Δ 

ΑΔ απφ θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά. 

Γξάθεκα 5.2.2: Σκεκαηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο ΑΚ&Δ ΑΔ αλά 

θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ. 

 

 

5.2.3 Η ϋρευνα αγορϊσ που ςτηρύζει την ανϊλυςη  

 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο έρνπλ εμαρζεί σο ζπκπέξαζκα απφ ζπδεηήζεηο κε 

ηνπο ηδηνθηήηεο ή ζηειέρε εηαηξεηψλ παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη 

εληφο Αζελψλ, αιιά θαη απφ εξγαδνκέλνπο ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

Δπηπιένλ, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ 

πεγάδνπλ απφ ην πξνζρέδην ηεο κειέηεο γηα ηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

έηνπο 2010 πνπ εθπφλεζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Σέινο, ζεκαληηθφ 

επίζεο θνκκάηη ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ έρεη βαζηζηεί ζε μέλε αξζξνγξαθία, ε νπνία παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην  

ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
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5.2.4 Ανϊλυςη Ανταγωνιςμού 

 

Ο αληαγσληζκφο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

έγηλε ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο κεηά απφ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

επεξέαζαλ ηελ αγνξά ειεγθηηθφ-ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν
59

. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ην  νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ αλαδείρζεθε ην 2001 θαη 

αθνξνχζε ηελ ελεξγεηαθή εηαηξία Enron θαη ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen θαζψο 

θαη ηελ ζπγρψλεπζεο πνπ έγηλε κεηαμχ δχν κεγάισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, ηεο Price 

Waterhouse θαη ηεο Coopers & Lybrand, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ θνξπθψζεθε. Σα γεγνλφηα απηά έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ δηελέξγεηα 

εξεπλψλ ψζηε λα εμεηαζζεί ην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν «Competitiveness of the audit services market” πνπ 

έγξαςαλ δπν θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δδηκβνχξγνπ, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη 

ην κεξίδην αγνξάο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ θαίλεηαη  λα κνηξάζηεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν κεηά ηα παξαπάλσ γεγνλφηα. Ζ δχλακε πνπ είραλ νη ηέζζεξηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο (PwC, Deloitte, KPMG & Ernst and Young) εμαζζέλεζε θαη νη 

κηθξφηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ήξζαλ ζην πξνζθήλην. Οη ηέζζεξηο κεγάιεο εηαηξείεο 

παξαηηήζεθαλ απφ αξθεηέο ζπλεξγαζίεο πνπ είραλ ζπλάςεη κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. Ωζηφζν, αλ θαη ν αληαγσληζκφο πήξε 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Οη ηηκέο πνπ ζέηνπλ νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ην κέγεζνο, ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη θαη ηελ 

δεκνηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηηο παξέρεη, κε ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηέινο αλάινγα 

κε ηελ θχζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηηο ιακβάλεη. Έηζη, νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ζηνλ θφζκν ή αιιηψο νη «Big Four» ζπλέρηζαλ λα ηηκνινγνχλ ζε πνιχ πςειφηεξα 

επίπεδα ηεο ππεξεζίεο ηνπο απφ φηη νη άιιεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί νη αγνξαζηέο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ δελ δχλαληαη λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα ηηκνινγήζνπλ ηελ ππεξεζία πνπ ιακβάλνπλ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο κηα ζαθήο ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Απηφ 
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πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί κε ζηγνπξηά είλαη φηη νη έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ζρέζε 

αληαγσληζκνχ θαη ηηκψλ ζηνλ θιάδν ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ απέβεζαλ άθαξπεο.  

ηελ Διιάδα, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ν αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο. Σν 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαηέρεη ε ΟΛ ΑΔ, πνπ είλαη ν θχξηνο αληαγσληζηήο ηεο 

ΑΚ&Δ ΑΔ, σζηφζν γηα ηελ εθηίλαμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ηέηνηα επίπεδα, 

ππεχζπλεο είλαη νη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, νη ιεγφκελεο 

Big Four. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ εληάζζνληαη θαη απηέο ζηνλ ηνκέα  

ησλ ειεγθηηθψλ, αιιά θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηαιακβάλνπλ 

κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο, αιιά εκθαλίδνπλ αλνδηθή εμειεγθηηθή πνξεία θαη αζθνχλ 

θη απηέο επηξξνή ζηνλ θιάδν. 

Ζ εηαηξεία έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη έκκεζνπο αληαγσληζηέο θαζψο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη πιήζνο επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θπξίσο ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο-πειάηεο. Γηα ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο θαη δελ έρεη ελζσκαηψζεη πξνο ην παξφλ ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ 

ππεξεζηψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. Έηζη, θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη 

ε παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ειεγθηηθφ 

θιάδν είλαη νη ρξφλνη εμππεξεηήζεσο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο. Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ γηα λα κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

έρεη επεθηείλεη ην δίθηπν δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε ηελ εγθαζίδξπζε 

παξαξηεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη λα 

εμππεξεηνχλ ηνλ πειάηε. Ωο επί ην πιείζηνλ, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, 

έηζη θαη ε ΑΚ&Δ ΑΔ , έρνπλ επελδχζεη ζε ηδηαίηεξα εθπαηδεπκέλν θη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ επηηπγράλεη ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ρξνληθψλ νξίσλ. 

 

5.2.4.1 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την τιμολογιακό πολιτικό ανταγωνιςμού. 

 

Όπσο ήδε αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

πνπ λα θαλεξψλνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζηελ ρψξα καο. Ωζηφζν, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θάπνηα 

ζηνηρεία γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, απφ δηάθνξεο κειέηεο πνπ 
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έγηλαλ ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ, ηνπ Καλαδά, ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. φπσο παξαηίζεληαη ζην άξζξν 

κε ηίηιν «Specialization and Diversification in Audit Firms: A test of firm’s 

strategies in the Spanish audit market»
60

. Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ 

άξζξν ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο 

είλαη:  

I. Simunic (1980)
61

. ε κηα πξσηνπνξηαθή κειέηε γηα ηελ επνρή, ν Simunic  

δεκηνχξγεζε πξφηππεο ηηκέο ειέγρνπ κε ζηφρν λα απνδνθηκαζηεί ε ππφζεζε φηη ε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ππάξρεη θαη ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ν Simunic αλαγλψξηζε κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξίζθν ηνπ 

ειέγρνπ, φπσο ε πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ, αιιά θαη 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ειεγθηή θη ειεγρφκελνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 397 εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξεηψλ, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αληαγσληζκνχ επηθξαηεί ζε 

φιε ηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ΖΠΑ. 

II. Palmrose (1986α)
62

.  Ζ Palmrose εξεπλά εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κηα 

ζπζηεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ ειέγρνπ πνπ ρξεψλνληαη ζηνπο πειάηεο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ γηα 331 πειάηεο ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ  

ΖΠΑ. Δμεηάδεη ηξεηο ππνζέζεηο: Δάλ νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο (i) ρξεψλνπλ 

πςειφηεξεο ακνηβέο ειέγρνπ ιφγσ ηεο ηζρχνο ηνπο ζηελ αγνξά (ii) ρξεψλνπλ 

πςειφηεξεο ακνηβέο ειέγρνπ ιφγσ ηεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θαη (iii)  ρξεψλνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δπίζεο, ε 

Palmrose βξίζθεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ 

θαη ησλ ηηκψλ πνπ ρξεψλνπλ. Με ιίγα ιφγηα, ππάξρεη κηα πξηκνδφηεζε ζηελ ηηκή 

(price premium) γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε 

ζρέζε κε άιιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ επηβεβαηψλεη ηελ ηξίηε 

ππφζεζε ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ειέγρνπ, ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δλψ 
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ππνζηεξίδεη φηη ην κέγεζνο είλαη ε πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ εμήγεζε ησλ 

ηειψλ ειέγρνπ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Palmrose (1986a), ε πξηκνδφηεζε ζηελ ηηκή 

πνπ ζέηνπλ γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο νη κεγάιεο ππεξεζίεο είλαη εχινγα αλάινγεο 

κε ηελ αμηνπηζηία  θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. 

III. Francis θαη Stokes (1986)
63

: Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ επίζεο παξάζρεη 

απνδείμεηο γηα ηελ ηηκή ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Francis θαη Stokes (1986) δηεξεχλεζαλ εάλ ππάξρεη κηα  πξηκνδφηεζε 

ζηε ηηκή γηα ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 192 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη νη κεγάιεο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε κηθξά ηκήκαηα πειαηψλ. Απφ ηελ άιιε 

αλαθέξεη φηη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ζηνηρεία δπζνηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

φηαλ ειέγρνπλ κεγάινπο πειάηεο.  

IV. Craswell et al. (1995)
64

: ηε ζπλέρεηα ν Craswell ρξεζηκνπνηεί έλα  

κεγαιχηεξν δείγκα εηαηξεηψλ (1484 ειεγρφκελεο εηαηξείεο) ψζηε λα αλαιχζεη θαηά 

πφζνλ ην εκπνξηθφ ζήκα, ε θήκε θαη ε εμεηδίθεπζε ζε πειάηεο-βηνκεραλίεο 

επηηξέπνπλ ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο λα ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπ δείρλνπλ φηη νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ρξεψλνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο, είηε ιφγσ ηεο θήκεο ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ ή / θαη εμαηηίαο ηεο 

εμεηδίθεπζήο ηνπο ζε πειάηεο-βηνκεραλίεο. 

V. Anderson θαη Zéghal (1994)
65

: Οη Anderson θαη Zéghal παξέρνπλ 

ζηνηρεία απφ ηελ Καλαδηθή αγνξά ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα απφ 172 

ειεγρφκελεο εηαηξείεο. Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε ηεο πξηκνδφηεζε ηεο ηηκήο γηα ηηο 

κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ πειαηψλ.  

VI. Brinn et al. (1994)
66

 : Ο Brinn εθαξκφδεη έλα κνληέιν ηηκνιφγεζεο ησλ  
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ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε έλα δείγκα 154 επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Μεηαμχ άιισλ επξεκάησλ,  αλαδεηθλχεηαη φηη 

ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ καδί κε ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηνπο είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ηηο ηηκέο ηνπ ειέγρνπ. 

Σέινο, ζε αληίζεζε κε άιιεο κειέηεο, απηέο δείρλνπλ φηη πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ δελ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο πνπ 

ηνπο ζέηνπλ νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο. 

VII. Jonhson et al. (1995)
67

 : Ο Johnson ρξεζηκνπνηψληαο έλα δείγκα 250 

επηρεηξήζεσλ  απφ ηε Νέα Εειαλδία, έδεημε φηη νη κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

εμαζθαιίδνπλ κηα πξηκνδφηεζε ζηελ ηηκή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη κεγαιχηεξνη 

πειάηεο θαηαβάιινπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαη νη κηθξφηεξνη πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή, αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία (Φήκε) ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο. 

VIII. DeFond, et al. (2000)
68

: ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 

απφ 348 επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ηηκψλ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεψλνληαη απφ 

κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Όπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ηνπ Craswell et al. (1995), ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη 

νη ηηκέο ησλ κεγάισλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη απμεκέλεο, ιφγσ ηεο θήκεο ηνπο 

θαη εμαηηίαο ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο ζε βηνκεραλίεο πειάηεο. 

 

5.2.4.2 Σο προφύλ των ανταγωνιςτών 

 

Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ζηε ρψξα καο 

είλαη 19. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο, νη ιεγφκελεο Big Four, είλαη νη KPMG, 

PriceWaterhouse Coopers, Deloitte θαη Ernst & Young, ελψ ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ζηελ αγνξά θαηέρεη ε ΟΛ ΑΔ, πνπ είλαη θαη ν θχξηνο αληαγσληζηήο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ. 

Αλ θαη ε ΑΚ&Δ ΑΔ θαηέρεη ηε 2
ε
 ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ΟΛ ΑΔ, εκθαλίδεη σζηφζν κεγαιχηεξε θεξδνθνξία απφ ηελ ΟΛ 

ΑΔ.  Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνπλ κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο, σζηφζν 
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έρνπλ έλα αμηφινγν θνκκάηη ησλ πειαηψλ. Οη εηαηξείεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Πίλαθαο 5.2.4.2 : Σν πξνθίι ησλ αληαγσληζηψλ 

 ΔΣΑΙΡΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1 
πλεηαηξηζκόο Οξθσηώλ 

Λνγηζηώλ ΑΔ 

Ζ .Ο.Λ. α.ε.ν.ε. ηδξχζεθε ηελ 29 Απξηιίνπ 1993 

απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ "ΟΛ", κε ζθνπφ ηε 

ζπλέρηζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ άζθεζε απφ ην 1956 ην ψκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ, σο ν απνθιεηζηηθφο θνξέαο ηνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ ειεγθηηθφ-ινγηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ην λ. 3329/55, ε ηζρχο 

ηνπ νπνίνπ έιεμε ηελ 30/4/93. Ζ ΟΛ Α.Δ 

απαζρνιεί ην κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ ηνπο ειεγθηέο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξψα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) θαη ην ζπλνιηθφ ειεγθηηθφ 

ηεο δπλακηθφ, αξηζκεί πεξί ηα 700 κέιε (πνζνζηφ 

40% ησλ κειψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηνπ .Ο.Δ.Λ.). 

Δίλαη ε κεγαιχηεξε, ακηγψο ειιεληθή, εηαηξεία 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηεο ρψξαο θαη απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εζληθέο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ ηεο Δπξψπεο. 

2 Pricewaterhouse Coopers 

Απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ 

θαη ειέγρνπ & παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ.  

πγθξνηήζεθε ην 1998, έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε 

ηεο PriceWaterhouse θαη Coopers & Lybrand νη 

νπνίεο είραλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλν. Έρεη 

γξαθεία ζε 757 πφιεηο ζε 154 θαη απαζρνιεί πάλσ 

απφ 175.000 εξγαδνκέλνπο. Μέζα ζηε ρξήζε ηνπ 

2011, είρε ζπλνιηθά έζνδα 29,2 δηο δνιάξηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 14.140 εθαη. Γνιάξηα εηζπξάρζεθαλ απφ 

ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, 7.630 εθαη. 

Γνιάξηα απφ θνξνινγηθέο ππεξεζίεο θαη 7.460 

εθαη. Γνιάξηα απφ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
69

.  

3 
Deloitte Υαηδεπαύινπ, 

νθηαλόο & Κακπάλεο ΑΔ 

Ζ Deloitte απνηειεί έλαλ παγθφζκην νξγαληζκφ 

(DTTL ή Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 

παξνρήο επαγγεικαηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο: 

Διεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (Audit & Assurance) 
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Φνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ (Tax) 

πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Consulting)  

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Financial 

Advisory) 

Με παξνπζία ζε 140 ρψξεο, 169.000 ζηειέρε ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη κε θχθιν εξγαζηψλ $26 

δηζ. (2009), νη εηαηξίεο κέιε ηνπ δηθηχνπ καο 

παξέρνπλ πςειήο επαγγεικαηηθήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο. 

ηελ Διιάδα, ε Deloitte είλαη µέινο ηεο Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited θαη ιεηηνπξγεί κε δχν 

εηαηξείεο: 

Σε Deloitte Υαηδεπαχινπ νθηαλφο & Κακπάλεο 

Α.Δ.  γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (Audit &  

Assurance).  

Σε Deloitte Business Solutions Α.Δ. γηα 

θνξνινγηθέο (tax), ζπκβνπιεπηηθέο (consulting) θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (financial advisory), 

θαζψο θαη γηα ππεξεζίεο εμεχξεζεο & επηινγήο 

ζηειερψλ (executive search & selection). 

Έρνληαο αθνινπζήζεη κηα 35εηή πνξεία 

επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη δπλακηθήο 

παξνπζίαο, ε Deloitte έρεη ζεκεηψζεη ηελ πεξίνδν 

2005-2009 ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε κεηαμχ ησλ 

άιισλ δηεζλψλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα
70

. 

4 Ernst & Young ΟΔΛ ΑΔ 

Ζ Ernst & Young θαηέρεη εγεηηθή ζέζε δηεζλψο 

ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ, θνξνινγηθψλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Παγθνζκίσο, νη 141.000 άλζξσπνί καο 

είλαη ελσκέλνη κε ηηο θνηλέο αμίεο καο θαη κε 

ζηαζεξή δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα. Ξερσξίδνπκε 

βνεζψληαο ηνπο αλζξψπνπο καο, ηνπο πειάηεο καο 

θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο.   

Απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008, ε Ernst & Young, 

ελνπνίεζε ηα γξαθεία ηεο ζε 88 ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο 

Αθξηθήο ζε κηα λέα εληαία πεξηθέξεηα, πνπ 

νλνκάδεηαη ΔΜΔΗΑ, ε νπνία αξηζκεί πεξηζζφηεξα 
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απφ 65.000 ζηειέρε θαη 3.400 εηαίξνπο. 

Ζ Δrnst & Young Διιάδνο ιεηηνπξγεί απφ ην 1926  

κε επαγγεικαηίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 530 ζε 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε
71

. 

5 
KPMG Κπξηάθνπ Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ 

Ζ KPMG είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δηεζλή 

δίθηπα εηαηξεηψλ παξνρήο ειεγθηηθψλ, 

θνξνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε 

έκθαζε ζηελ θιαδηθή εμεηδίθεπζε. Με έζνδα ηεο 

ηάμεο ησλ 20 δηζ. δνιαξίσλ παγθνζκίσο θαη κε 

πξνζσπηθφ πεξίπνπ 138 000 αηφκσλ, ε KPMG 

δηαηεξεί γξαθεία ζε 150 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. 

ηελ ρψξα καο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 1967 θαη 

παξέρεη, κέζσ 3 εηαηξεηψλ, νινθιεξσκέλεο 

ειεγθηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο, ινγηζηηθέο θαη 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο ζε ειιεληθέο θαη δηεζλείο 

εηαηξείεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  Ζ KPMG 

απαζρνιεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 400 άηνκα ζηα 

γξαθεία ηεο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθνχο 

ηίηινπο θαη ζεκαληηθή εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία
72

. 

6 BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ 

H BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. είλαη 

επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο απνθιεηζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξνρή 

επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ. ηε δχλακε ηεο BDO Οξθσηνί 

Διεγθηέο Α.Δ. είλαη εληαγκέλνη 39 νξθσηνί 

ειεγθηέο ινγηζηέο–κέηνρνη θαη 160 επίθνπξνη, 

δφθηκνη θαη αζθνχκελνη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο. 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2007, νη επαγγεικαηηθέο 

ακνηβέο ηεο αλήιζαλ ζε €15,8 εθαηνκκχξηα
73

. 

7 
Grant Thorton Οξθσηνί 

Διεγθηέο ΑΔ 

Ζ Grant Thornton ζηελ Διιάδα, κέινο ηεο Grant 

Thornton International, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ εηδηθνηήησλ. Ζ Grant Thornton 

Α.Δ. απαζρνιεί ζήκεξα πάλσ απφ 260 άηνκα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ Διιάδα. Ζ έδξα ηεο 

είλαη ζηελ Αζήλα ελψ δηαζέηεη γξαθεία ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ηα Ησάλληλα, ηελ 

Καβάια θαη ηελ Κξήηε. Ζ  Grant Thornton 
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International αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο   απφ  21.800   

εξγαδνκέλνπο, ζε πεξίπνπ 652 γξαθεία ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη κε κηθηφ θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 1,8 

δηο δνιάξηα. 
74

 

8 PKF Δπξσειεγθηηθή ΑΔ 

Ζ  PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη εηαηξεία 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ «ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

Α.Δ.» θαη «ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.». Μέιε 

ηεο PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη Οξθσηνί 

Λνγηζηέο κε πνιχρξνλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

φινη κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ Διιάδνο.  

Ζ  PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. είλαη πιήξεο 

κέινο ηνπ Γηεζλνχο Διεγθηηθνχ Οίθνπ 

«PKF International» 

(PANNELL KERRFORSTER). 

Ζ «PKF International» είλαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δηεζλείο εηαηξείεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ κε ππεξεθαηνληαεηή παξνπζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο παξνρήο ειεγθηηθψλ, ινγηζηηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη άιισλ παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ, 

κε δίθηπν 380 γξαθείσλ ζε 110 ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν, κε πάλσ απφ 1.800 ζπλεηαίξνπο θαη κε 

πάλσ απφ 8.000 ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο.
75

 

9 Baker Tilly Hellas AE 

Ζ Baker Tilly Hellas AE είλαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξνρήο ειεγθηηθψλ, 

θνξνινγηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ινγηζηηθψλ 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. 

Με ηδηφθηεηα γξαθεία ζηελ Αζήλα θαη γξαθεία ζηε 

Θεζζαινλίθε, θαηέρεη ζήκεξα κία απφ ηηο πξψηεο 

ζέζεηο ζε εζληθφ επίπεδν παξέρνληαο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 450 

εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζε  

φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Ζ 

εηαηξία θαηέρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, αξηζκεί πάλσ απφ 60 άηνκα πξνζσπηθφ, εθ 

ησλ νπνίσλ 15 είλαη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο.
76

 

10 Moore Stevens Οξθσηνί Ζ Moore Stephens International είλαη έλα απφ ηα 
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Διεγθηέο ΑΔ κεγαιχηεξα δίθηπα παξνρήο νηθνλνκνινγηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ θφζκν απνηεινχκελν απφ 

αλεμάξηεηα κέιε κε 621 γξαθεία ζε 95 ρψξεο. 

Ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1963 απφ ηνλ θχξην 

Γακηαλφ Κσλζηαληίλνπ θαη ζπλερίδεη θάησ απφ ηελ 

ίδηα δηνίθεζε γηα 40 ρξφληα θαη πιένλ. 

Δίλαη απφ ηα πξψηα δηεζλή ινγηζηηθά γξαθεία πνπ 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα θαη θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε 

ζηελ εμππεξέηεζε λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη 

παξακέλεη ε πξσηνπφξνο εηαηξία παξνρήο 

ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε λαπηηιία κέρξη 

ζήκεξα
77

. 

11 FRS Global Διεγθηέο ΑΔ - 

12 RSM ηπιηαλνύ ΑΔ 

Ζ RSM Stylianou ηδξχζεθε ην 1991, αξρηθά κε ηελ 

επσλπκία DRM ηπιηαλνχ. 

ην ηέινο ηνπ 2009, κεηά απφ δχν δεθαεηίεο 

ζπλεξγαζίαο, ε RSM Stylianou αλαβαζκίζηεθε ζε 

πιήξεο κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM International. 

Ωο πιήξεο κέινο ηεο RSM International, ε Δηαηξία 

εηζέξρεηαη ζε λέα επνρή δξαζηεξηνηήησλ, κε 

ζχγρξνλεο ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πνπ απαληνχλ 

άκεζα ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ RSM Stylianou έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα 

θαη παξάιιεια δηαζέηεη γξαθεία ζηε Θεζζαινλίθε, 

ηε Λεπθσζία θαη ηα Σίξαλα
78

. 

13 Ωξίσλ Οξθσηνί Λνγηζηέο ΑΔ 

Ζ εηαηξεία   " Ωξίσλ Οξθσηνί Λνγηζηέο 

Αλώλπκε Δηαηξεία Διεγθηώλ " κε δηαθξηηηθφ 

ηίηιν: " ΩΡΗΩΝ  Α.Δ.Ο.Δ.Λ " ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2003, θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή 

ειεγθηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

επηρεηξήζεηο. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ 

Αζήλα, ζεκεηψλεηαη σζηφζν φηη, ε εηαηξεία δε 

δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ. Καηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2010, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

€ 1.255.658,43.
79

 

14 Eurostatus AE 

Ζ NEXIA EUROSTATUS ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ 

Α.Δ., ηδξχζεθε ην 1999 απφ κηα νκάδα 

θαηαξηηζκέλσλ θαη έκπεηξσλ επαγγεικαηηψλ, κέιε 
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ηνπ Διιεληθνχ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(ΟΔΛ) ή ηνπ ACCA, κε επηθεθαιήο ηνλ θ. 

ηπιηαλφ Ξπδηά, ν νπνίνο είρε ήδε 25 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζε κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

πνιπεζληθέο, ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα. 

Δίλαη κέινο ηνπ νκίινπ 

NEXIA INTERNATIONAL ελφο παγθφζκηνπ 

δηθηχνπ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ, ζχκβνπισλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηειερψλ, θαηαιακβάλνληαο ηε 

10
ε
 ζέζε παγθνζκίσο κε 590 γξαθεία ζε πάλσ απφ 

100 ρψξεο
80

. 

15 
ΑΞΩΝ Οξθσηνί Διεγθηέο 

ΔΠΔ 

Ζ εηαηξεία ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Δ.Π.Δ. 

ηδξχζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1996 θαη ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ην Π. Γ. 226/1992, ην νπνίν θαζηέξσζε απφ 

1/5/1993 λέν λνκηθφ πιαίζην γηα ην Διεγθηηθφ 

Δπάγγεικα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  Δίλαη κέινο ηνπ 

Γηεζλνχο Διεγθηηθνχ Γξαθείνπ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ θαη πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ URBACH 

HACKER YOUNG INTERNATIONAL (UHY), 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, απαζρνιεί πάλσ απφ 7.600 

επαγγεικαηίεο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη πκβνχινπο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη αληηπξνζσπεχεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 242 πφιεηο ζε 76 ρψξεο 

παγθνζκίσο
81

.  

16 
Κ. ηγαιάο Διεγθηηθή- 

πκβνπιεπηηθή ΑΔ 

Ζ «Κσλζηαληίλνο ηγάιαο θαη ηα Οξθσηνί 

Διεγθηέο Λνγηζηέο Αλψλπκε Δηαηξεία» («Ζ 

Δηαηξεία») κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ηγάιαο Διεγθηηθή 

πκβνπιεπηηθή Α.Δ.» ηδξχζεθε ην έηνο 2000 απφ 

ηνπο θ. Κσλζηαληίλν ηγάια θαη Κπξηάθν 

Καξαθίηζν κε ζθνπφ ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Γελ αλήθεη ζε θάπνην 

δίθηπν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ο θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 

30 Ηνπλίνπ 2008 αλήιζε ζε ρηι. € 965. 

17 ABACUS Διεγθηηθή ΑΔ 

Ζ  ABACUS ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΔ είλαη ν δηαθξηηηθφο 

ηίηινο ηεο ππφ κνξθήο αλψλπκεο εηαηξείαο 

ιεηηνπξγνχζαο  ABACUS ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ  

ΛΟΓΗΣΔ ΑΔ πνπ έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ 226/1992 θαη ηνπ 

Ν 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Ζ  

                                                           
80

 http://www.eurostatus-nexia.gr/ 
81

 http://www.axonaudit.gr/ 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
123 

ABACUS  ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΔ αλήθεη θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα ζηα κέιε ηεο. Γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2008 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

αλήιζε ζηα €293.449.
82

 

18 
MonDay Παπαθπξηαθνύ 

Οξθσηνί Λνγηζηέο ΑΔ 
- 

19 Κύπξεο & πλεξγάηεο ΑΔ 

H KΤΠΡΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. είλαη Δηαηξία 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη πκβνχισλ 

Δπηρεηξήζεσλ, κε έηνο ίδξπζεο ην 1978. Ζ Δηαηξία 

έρεη κηα καθξφρξνλε ζχλδεζε κε δηεζλή γξαθεία 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη είλαη έλα απφ ηα πξψηα 

ειιεληθά γξαθεία αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηα νπνία εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηελ Διιάδα. Ζ Κππξήο & πλεξγάηεο ΑΔ είλαη 

αλεμάξηεην κέινο ηεο δηεζλνχο έλσζεο 

αλεμάξηεησλ εηαηξηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη 

πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, IGAF Polaris θαη ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ Διιάδαο. 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 1 

Ηνπιίνπ 2009 έσο 30 Ηνπλίνπ 2010 ήηαλ € 

408.000.
83

  

 

ηα αθφινπζα γξαθήκαηα θαίλεηαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη θχξηνη 

αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα καο. Με ηα ελ ιφγσ γξαθήκαηα 

καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν πνπ έρεη θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα. 
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Γξάθεκα 5.2.4.2α: Πνζνζηά Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αλά εηαηξεία θαη κεξίδην 

αγνξάο. 

 

 

Γξάθεκα 5.2.4.2β: Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο αλά Διεγθηηθή Δηαηξεία (2008) 
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5.2.4.3 Μελλοντικϋσ προβλϋψεισ για τον ανταγωνιςμό ςτον ελεγκτικό κλϊδο 

 

 

χκθσλα κε άξζξν ησλ «Financial Times»
84

, έηνηκνη λα αιιάμνπλ άξδελ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ηεο πθειίνπ –

Deloitte, PwC, Ernst &Young θαη KPMG– είλαη ν Δπξσπαίνο επίηξνπνο αξκφδηνο γηα 

ζέκαηα Δζσηεξηθψλ Yπνζέζεσλ Μηζέι Μπαξληέ αιιά θαη ζχζζσκε ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. ην ελ ιφγσ άξζξν ηνλίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή πξνσζεί έλα ζρέδην λέσλ 

θαλφλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ιεηηνπξγνχλ νη ηέζζεξηο εηαηξίεο, ην νπνίν ζα ηηο 

εμαλαγθάζεη λα εγθαηαιείςνπλ αξθεηφ «κεξίδην» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη 

παξάιιεια λα «αλνίμνπλ» ηελ αγνξά ηνπο θαη ζε κηθξφηεξνπο αληαγσληζηέο, νη 

νπνίνη νπζηαζηηθά είλαη απηή ηε ζηηγκή απνθιεηζκέλνη. 

Βάζεη ησλ πξνηάζεσλ θάζε εηαηξία ε νπνία έρεη ηζνινγηζκφ πνπ μεπεξλά ην 

έλα δηζ. επξψ ζα νθείιεη λα «πξνζιακβάλεη δχν θαη φρη κφλν κία ειεγθηηθή εηαηξία» 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επξσπατθέο 

εηαηξίεο ζα είλαη αλαγθαζκέλεο λα πξνζιακβάλνπλ έλαλ κφλν εθ ησλ «ηεζζάξσλ 

κεγάισλ» ειεγθηηθψλ νκίισλ θαη επίζεο κία αθφκε κηθξφηεξε εηαηξία.  

Παξάιιεια νη «Big Four» δελ ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη σο βαζηθφο 

ειεγθηηθφο εηαίξνο κηαο εηαηξίαο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο) γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ησλ ελλέα εηψλ, θαζψο ε Κνκηζηφλ ζεσξεί φηη πέξαλ  απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη εκη-πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη λα ππάξρεη «ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ». Σαπηφρξνλα νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο δελ ζα κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη σο εηαηξίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε θάπνηνλ φκηιν, κε ηελ 

Κνκηζηφλ λα ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ζην πξνζρέδην ησλ πξνηάζεψλ ηεο φηη «νη 

κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαιακβάλνπλ 

άιιεο ππεξεζίεο πέξαλ ηεο ζεζκηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο».  

ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ θ. Μπαξληέ, δελ ζα 

αιιάμεη κφλν ξηδηθά ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο αιιά ζα 

δερζνχλ θαη ζαθέο πιήγκα ζε επίπεδν εζφδσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα 2/3 ησλ εζφδσλ 

ησλ «ηεζζάξσλ κεγάισλ» ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ πξνέξρνληαη φρη απφ ηελ «θιαζηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο», αιιά απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

θνξπθαίνπο νκίινπο. 
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Όπσο είλαη θπζηθφ, θνξπθαία ζηειέρε ησλ ηεζζάξσλ εηαηξηψλ αληέδξαζαλ 

έληνλα αξλεηηθά ζηηο πξνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηνλ εθπξφζσπν 

Σχπνπ ηεο Deloitte λα ππνζηεξίδεη φηη εάλ εθαξκνζηνχλ νη ελ ιφγσ θαλφλεο ν 

πξψηνο πνπ ζα πιεγεί είλαη «ε πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ». Πξνο ην παξφλ, δελ έρνπλ 

αλαθνηλσζεί επηζήκσο νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη νη ελ ιφγσ κειινληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πινπνηεζεί.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

Ειςαγωγό 

 
Σν κάξθεηηλγθ αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.  Έλαο απφ ηνπο ζπληνκφηεξνπο νξηζκνχο 

ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη: «ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ κε επηθεξδή ηξφπν»
85

.  Σν 

κάξθεηηλγθ κπνξνχκε λα ην νξίζνπκε επίζεο αλάινγα κε ηελ δηάθξηζε ηνπ ζε 

θνηλσληθφ θαη δηνηθεηηθφ κάξθεηηλγθ. χκθσλα κε ηνλ Philip Kotler, πνπ είλαη 

επξέσο γλσζηφο σο ν «Παηέξαο ηνπ Μάξθεηηλγθ», ν θνηλσληθφο νξηζκφο δείρλεη ην 

ξφιν πνπ ην κάξθεηηλγθ παίδεη ζηελ θνηλσλία.  Έλαο θνηλσληθφο νξηζκφο πνπ 

εμππεξεηεί ην ζθνπφ καο είλαη ν εμήο: Τν κάξθεηηλγθ είλαη κηα θνηλωληθή δηαδηθαζία, 

κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη νκάδεο εμαζθαιίδνπλ απηά πνπ ρξεηάδνληαη θαη ζέινπλ, 

κέζω ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο πξνζθνξάο, θαη ηεο ειεύζεξεο αληαιιαγήο κε άιινπο 

πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ αμίαο.   

Όζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ νξηζκφ, ην κάξθεηηλγθ πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο 

«ε ηέρλε ηεο πψιεζεο πξντφλησλ», αιιά ν θφζκνο εθπιήζζεηαη φηαλ καζαίλεη φηη ην 

πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κάξθεηηλγθ δελ είλαη ε πψιεζε. Ζ πψιεζε είλαη απιψο ε 

θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ. Ο Peter Drucker,  έλαο θνξπθαίνο 

ζεσξεηηθφο ηνπ κάλαηδκελη, ην ζέηεη σο εμήο: Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζα 

ππάξρεη πάληα αλάγθε γηα θάπνηα πψιεζε.  Αιιά ν ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα 

θάλεη ηελ πψιεζε πεξηηηή. θνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα κάζνπκε θαη λα 

θαηαιάβνπκε ηνλ πειάηε ηφζν θαιά, ψζηε ην πξντφλ ή ε ππεξεζία λα ηνπ ηαηξηάδεη 

θαη λα πνπιηέηαη απφ κφλε ηεο.  ηελ ηδαληθή πεξίπησζε,  ην κάξθεηηλγθ πξέπεη λα 

έρεη  σο απνηέιεζκα έλαλ πειάηε πνπ λα είλαη έηνηκνο λα αγνξάζεη.  Σν κφλν πνπ ζα 

ρξεηάδεηαη ηφηε ζα είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  

ε κηα εκεξίδα
86

 κε ηίηιν «Winning Marketing Strategies: How to Compete 

and Win in the Global MarketPlace» πνπ δηεμήρζε ην επηέκβξην ηνπ 2008 ζηελ 

Αζήλα, ν Dr Philip Kotler απέδεημε φηη ην ζχγρξνλν Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ πειάηε θαη ζηε 

δφκεζε επηθεξδνχο ζρέζεο καδί ηνπ. Δίλαη ε θηινζνθία πνπ πξέπεη λα δηαπλέεη φιν 
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ηνλ νξγαληζκφ. Σν ηκήκα Μάξθεηηλγθ δελ κπνξεί λα δξα σο απνκνλσκέλε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα. Ζ ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

ελζηεξλίδεηαη ηηο επξχηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ πειαηψλ πνπ ζέιεη ν 

νξγαληζκφο θαη κε ην πψο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπο, πνηα ζα είλαη ε 

πξνο ηα έμσ επηθνηλσλία θαη πψο ζα αλαπηχμεη ε επηρείξεζε ηηο πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Αθφκα, έδσζε ηα εξγαιεία θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα βειηηψλνληαη νη 

ηξέρνπζεο ζηξαηεγηθέο ζην Μάξθεηηλγθ. 

Σν ζχγρξνλν Μάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, πνπ απμάλνπλ ηελ επίδξαζή ηνπ θαη ηνλ νιηζηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα κάζνπλ λα αληινχλ ηδέεο απφ ηνπο 

πειάηεο ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ καδί ηνπο πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην «Πιάγην Μάξθεηηλγθ» (Lateral Marketing) γηα λα «βγνπλ απφ ην 

θνπηί» θαη λα απνθχγνπλ ηελ πεπαηεκέλε. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο 

επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο κε ηα λέα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ην Μάξθεηηλγθ 

κε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ην Internet θαη ηα Μέζα Δπηθνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ 

(Internet forums, weblogs, podcasts, webcasts), θαζψο θαη ην Μάξθεηηλγθ απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα (Buzz Marketing), εάλ επηζπκνχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ απμαλφκελε 

αληίζηαζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηε δηαθήκηζε. 

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα πεξηγξαθή ζηελ 

ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε ΑΚ&Δ ΑΔ, θαη ζηα κέζα δηαθήκηζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Δπίζεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

6.1 τρατηγικό Μϊρκετινγκ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο είλαη λα απμήζεη, λα πξνσζήζεη 

θαη λα ζηεξίμεη ηε θήκε φηη νη ππεξεζίεο ηεο είλαη κεγάιεο αθξίβεηαο, πςειήο 

πνηφηεηαο, θαη ρσξίο εμαξηήζεηο (γηα παξάδεηγκα ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ 

ηεο θαη ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ) θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ εδξαησκέλε ζέζε 

ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ ζηελ αγνξά. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη λα θζάζεη ζε εθείλν ην 
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επίπεδν ηηκψλ πνπ ζα είλαη απνδεθηφ απφ θάζε είδνπο επηρείξεζε αλεμαξηήηνπ 

κεγέζνπο.  

Σν ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ 

θαηά 5% κέζα ζηελ επφκελε ηεηξαεηία, πξνζδνθψληαο λα απνζπάζεη πειάηεο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπηεί  ηηο ηάζεηο 

ζπγθέληξσζεο πνπ έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ν θιάδνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

εηαηξεία ζα επελδχζεη ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζα ζπλερίζεη λα επελδχεη 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιεί θαη ζα πξνζπαζεί λα βξίζθεη λένπο ηξφπνπο 

δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

 

6.2 τρατηγικό πωλόςεων 

 

Ζ αγνξά-ζηφρνο ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, αιιά θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ ζηξαηεγηθή πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο ΑΚ&Δ ΑΔ βαζίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Ζ αλάπηπμε πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επαλάιεςε ησλ πσιήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

εηαηξείαο ζε εηήζηα βάζε. Δπίζεο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, ε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο είλαη νπζηαζηηθά κνλφδξνκνο γηα ηελ εηαηξεία, φπσο 

θαη γηα φινπο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

Ζ εηαηξεία ζα πξνζπαζήζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πνιχ θαιή θήκε πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ δηαγξάθεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Σν πιάλν ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηελ εξρφκελε ηεηξαεηία, 

κε κία κεγαιχηεξε αχμεζε ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ δήηεζε 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ. Ο πίλαθαο θαη ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζνχλ απεηθνλίδνπλ ηελ πξφβιεςε πσιήζεσλ γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα.  

Πίλαθαο 6.2: Σεηξαεηήο Πξφβιεςε Πσιήζεσλ (ζε €) 

Δθηίκεζε πσιήζεσλ θαη θόζηνπο πσιεζέλησλ 

Πσιήζεηο Έηνο 

 2011 2012 2013 2014 

Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 13.128.000 16.579.000 19.100.000 22.500.000 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 5.850.000 6.620.000 7.620.350 8.150.000 
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Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο 3.680.000 3.980.000 5.287.650 6.495.000 

ύλνιν 22.658.000 27.179.000 32.008.000 37.145.000 

Άκεζν Κόζηνο Πσιήζεσλ Έηνο 

 2011 2012 2013 2014 

Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 5.981.140 6.852.000 8.104.500 9.219.650 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 3.950.100 4.952.000 4.900.150 6.125.300 

Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο 2.050.400 2.548.030 3.799.830 3.984.800 

ύλνιν 11.981.640 14.352.030 16.804.480 19.329.750 

 

Γξάθεκα 6.2 : Σεηξαεηήο πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ  

 

 

6.3 Σιμολογιακό τρατηγικό 

 

 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 18 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 226/1992. ην ελ ιφγσ άξζξν ηνλίδεηαη φηη νη  

ειεγθηηθέο εηαηξείεο ελαξκνλίδνπλ ηηο ακνηβέο ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ην έλα δέθαην ησλ εζφδσλ ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξείαο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίνδν α ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 18 

αλαθέξεηαη φηη: «Ζ αλάιεςε νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ακνηβή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εθιεγφκελε εηαηξία ή θνηλνπξαμία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Καηά ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο απφ θάζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία εγγξαθφκελε 

ζην Μεηξψν ηνπ .Ο.Δ.Λ, σο ζχλνιν εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο 
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δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηεο ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηνπ ζπλφινπ ηεο αλψηαηεο 

επηηξεπφκελεο εηήζηαο απαζρφιεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ 

ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο, επί ην εθάζηνηε ηζρχνλ εληαίν σξνκίζζην ηεο ίδηα 

εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο ειεγθηψλ.» 

Ζ ακνηβή ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαζνξίδεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

ειέγρνπ απφ ην Τπνπξγείν  Δκπνξίνπ, κεηά  απφ ζχκθσλε  γλψκε  ηεο  επηηξνπήο  

ΑΔ, θαηαβάιιεηαη δε ππνρξεσηηθά απφ ηελ εηαηξία, ζηελ νπνία έγηλε ν έιεγρνο. 

Δίλαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο δελ πηνζεηνχλ κηα ζηξαηεγηθή 

κεζαίσλ, πςειψλ ή ρακειψλ ηηκψλ, δηφηη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνπλ ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία θαη λα αθνινπζνχλ 

ηα ειάρηζηα φξηα ακνηβψλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα φιεο ηηο εηαηξείεο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ  18 λ. 2231/1994 ηνλίδεηαη 

φηη: « Με εηδηθέο ή γεληθέο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη 

ειάρηζηεο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θάζε ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ην ειάρηζην 

εληαίν σξνκίζζην θαη ην αλψηαην φξην εηεζίαο απαζρφιεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηνπο ειέγρνπο απηνχο, θαζψο θαη ηα 

ππνβαιιφκελα ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ ζηνηρεία ηεο ρξήζεσο, ζηελ νπνία 

αθνξά ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηειηθή ακνηβή γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ εηαηξία ή θνηλνπξαμία πνπ ηνπ αλέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν, ε νπνία εθδίδεη θαη ην απφ ην λφκν πξνβιεπφκελν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν.»  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη εηαηξείεο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ψκα 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ δελ ππνρξενχληαη απφ ηνλ λφκν λα αθνινπζνχλ ηηο 

παξαπάλσ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνιπεζληθέο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή, κε απνηέιεζκα λα 

ηνλψλεηαη ν αληαγσληζκφο θαη νη ινηπέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ ππάγνληαη ζην 

ΟΔΛ λα είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζρεηηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ.  

Ζ εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ σζηφζν, εθηφο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

δηακνξθψλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο 

εθάζηνηε ειεγρφκελεο κνλάδαο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη. Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην κέγεζνο γηα παξάδεηγκα ηεο ειεγρνκέλεο κνλάδαο, ηφζν πεξηζζφηεξεο ψξεο 

έιεγρνπ απαηηνχληαη θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ακνηβή γηα ηνπο ειεγθηέο. 

Δπηπξφζζεηα, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
132 

ειέγρνπ απμάλεηαη ην θφζηνο ηνπ θαη φζν πην εμεηδηθεπκέλν είλαη ην ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ επίζεο έρνπκε αχμεζε θφζηνπο.  

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ εθηφο απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο παξέρεη επίζεο ζπκβνπιεπηηθέο 

θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. Γηα ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθή κεζαίσλ ηηκψλ. ηφρνο ηεο 

εηαηξείαο είλαη δηαηεξεί ηηο ηηκέο ζπλερψο ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα, αιιά ρσξίο λα 

πξνζπαζεί λα ρηππήζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε ρακειφηεξεο ηηκέο ή εηδηθέο πξνζθνξέο. 

 

6.3.1 Αποδοχό από την αγορϊ τιμών 

 

Καηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ πειάηεο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ δελ 

ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα ηελ ηηκή, φζν γηα ην απνηέιεζκα. Πνιιέο εηαηξείεο 

ελαπνζέηνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία ηνπ θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζα ζπληάμεη 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο ηνπο. Ωζηφζν, απφ ην 2009 θη έπεηηα, 

νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο-πειάηεο πηέδνπλ γηα ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε είλαη αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην θη εγρψξην επίπεδν, 

κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην χςνο ησλ ηηκψλ ειέγρνπ.  

 

6.3.2 Σρόποσ καθοριςμού τησ αμοιβόσ ςτουσ ελεγκτϋσ  

 

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ αθνινπζεί δχν ηξφπνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ζηνπο 

κεηφρνπο ειεγθηέο ηεο, αιιά θαη ζηνπο ειεγθηέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ππφινηπεο 

βαζκίδεο θαη είλαη νη παξαθάησ. 

1) Πάγηα Αληηκηζζία ή κηζζφο: Δίλαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη θάζε κήλα 

ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην κηζζνιφγην ηεο εηαηξείαο θαη ππνινγίδνληαη κε 

βάζε ηε βαζκίδα, ην ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζηελ εηαηξεία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ, αιιά θαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

2) Ακνηβέο Απνδνηηθφηεηαο: Καηαβάιινληαη βάζεη εηδηθνχ θαλνληζκνχ, ν 

νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ. Τπνινγίδνληαη κε 

βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο νκάδαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαζηψλ-εζφδσλ, 
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ηηο βαζκίδεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη θπξίσο κε γλψκνλα ηελ απφδνζε ηνπ θάζε 

κεηφρνπ ή εξγαδνκέλνπ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ εηήζηα αμηνιφγεζή 

ηνπ. 

 

6.3.3  Καθοριςμόσ Αμοιβόσ για μη Ορκωτούσ Ελεγκτϋσ  

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Οξθσηνί Διεγθηέο 

γηα ηoλ ηαθηηθφ έιεγρν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ηφηε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

ειεγθηέο, πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ  πνπ  είλαη κέιε  ηνπ  Οηθνλνκηθνχ  

Δπηκειεηεξίνπ  Διιάδαο  θαη έρνπλ άδεηα άζθεζεο  νηθνλνκνινγηθνχ  επαγγέικαηνο  

απ‟ απηφ ή  απφ έλα  νξθσηφ ειεγθηή. Οη ειεγθηέο  απηνί κπνξνχλ 

λα επαλαδηνξίδνληαη ζηελ ίδηα  εηαηξία,  φρη φκσο γηα  πεξηζζφηεξεο  απφ πέληε  

εηαηξηθέο  ρξήζεηο. Μεηαγελέζηεξνη επαλαπξνζδηνξηζκνί δελ επηηξέπνληαη αλ  δελ 

έρνπλ παξέιζεη δχν ρξήζεηο. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο 

θαηά λφκν  ειεγθηέο  νξθσηνχο ή  κε  απνηειεί πξνυπνζέζεηο  ηνπ θχξνπο έγθξηζεο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

Οη ειάρηζηεο  ακνηβέο  ησλ κε  νξθσηψλ ειεγθηψλ πξνζδηνξίζηεθαλ  κε  ηελ  

ππ‟ αξ. 4661/ΓΔΚΟ/193/12.2.2002  Απνθ. Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε  ηελ  νπνία  

κεηαηξάπεθαλ  ηα  φξηα  ακνηβψλ ησλ Διεγθηψλ ΑΔ ζε επξψ, σο εμήο:  

 Πνζνζηφ 0,40%ν γηα θχθιν εξγαζηψλ κέρξη πνζνχ 586.940 επξψ. 

 Πνζνζηφ 0,30%ν γηα θχθιν εξγαζηψλ απφ 586.941 κέρξη 880.410 επξψ. 

 Πνζνζηφ 0,25%ν γηα θχθιν εξγαζηψλ απφ 880.411 κέρξη 1.760.821 επξψ. 

 Πνζνζηφ 0,20%ν γηα θχθιν εξγαζηψλ 1.760.822 επξψ θαη άλσ. 

Ζ  ακνηβή  γηα  θαζέλαλ  απφ ηνπο Διεγθηέο  δελ κπνξεί λα  είλαη θαηψηεξε  

ησλ 147 επξψ. 

 

6.3.4 Η επιρροό του ανταγωνιςμού ςτον καθοριςμό των αμοιβών   

 

ην άξζξν «The case of audit pricing in Greece»
87

, νη ζπγγξαθείο παξαζέηνπλ 

ηα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζεί ε ζρέζε πνπ 
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 Βι. Σν άξζξν ησλ Stergios Leventis, Pauline Weetman, Constantinos Caramanis, κε ηίηιν «Agency 

costs and product market competition: The case of audit pricing in Greece». 
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ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηηο ακνηβέο ηνπ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε έθηαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ ππαξρνπζψλ 

αγνξψλ έρεη αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ θαη ηηο ψξεο 

ειέγρνπ.  

Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη φηη φηαλ ππάξρεη 

κεγάινο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, ηφηε ε Γηνίθεζε ηεο 

κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

θαιχηεξεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

έιιεηςε αλάγθεο γηα ελδειερήο ειέγρνπο εθ κέξνπο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, πξάγκα 

πνπ ηνπο σζεί ζηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη γηα λα είλαη δπλαηή 

απηή ε κείσζε, νη ειεγθηέο πξνρσξνχλ ζε κείσζε ησλ σξψλ πνπ ζπαηαινχλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά είλαη 

κηθξφο, ηφηε ε Γηνίθεζε δελ δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξείαο κε απνηέιεζκα λα βαζίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν 

θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο πνπ ηεο παξέρεη. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ είλαη απμεκέλεο, δηφηη νη Οξθσηνί Διεγθηέο 

αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

ην άξζξν ηνλίδεηαη φηη δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ε πεγή πνπ νδεγεί ηνπο 

ειεγθηέο ζηελ κείσζε ησλ ηηκψλ. Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα είλαη είηε ε Γηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο, είηε  νη ίδηνη νη ειεγθηέο. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ δπλαηφ, 

φηαλ ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά, νη ειεγθηέο λα βαζίδνληαη ζηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη λα κεηψλνπλ 

ηηο ψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη θαη νη ηηκέο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπ ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ 

απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο φηη δελ απνηειεί ιχζε ε κείσζε ησλ ηηκψλ γηα ηελ ηφλσζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ επηηπρεκέλε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

θαζεζηψηνο. Αληηζέησο, ε κείσζε ζηηο ηηκέο νδεγεί ζε ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο εθ 

κέξνπο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη άξα ζε ρακειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ. 
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6.4 τρατηγικό προωθόςεωσ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ θξίλεηαη αξθεηά εθηεηακέλε, 

δεδνκέλνπ θαη ηνπ budget ηεο. Ζ εηαηξεία έρεη πηάζεη ηνλ ζθπγκφ ηεο αγνξάο θαη 

αλαγλσξίδεη φηη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηελ επνρή καο είλαη ε εθηεηακέλε 

πξνσζεηηθή πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα εληζρχζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο (ειεγθηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο & θνξνινγηθέο). Οη πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία γηα λα πξνσζήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο είλαη νη 

παξαθάησ. 

 

6.4.1 Φορηγύεσ 

 

Ζ ΑΚ&Δ Διεγθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή ΑΔ είλαη ρνξεγφο ζε αξθεηέο 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δσξεάλ ζε 

νξγαλψζεηο θαη θηιαλζξσπηθέο ελέξγεηεο. Σελ πνιηηηθή απηή ηέηνησλ ρνξεγηψλ (ηεο 

ηάμεο ησλ 10.000€ έσο 80.000€ έθαζηε) πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, θαζψο έρεη θξηζεί άθξσο επηηπρεκέλε. Σν budget γηα ηηο 

ρνξεγίεο θαη ηελ δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία έρεη 

θαζνξηζηεί ζηα 450.000€ εηεζίσο. 

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ρνξεγίεο ε ΑΚ&Δ ΑΔ είλαη επί ρξφληα επίζεκνο 

ρνξεγφο ηνπ δηαγσληζκνχ «Global Management Challenge», πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο 

δηεζλήο δηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη 

θνηηεηέο. Σν χςνο ηεο ρνξεγίαο απηήο είλαη 200.000€ θαη ζα δηαηεξεζεί ζην χςνο 

απηφ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. 

 

6.4.2 Διαφόμιςη 

 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο ε εηαηξεία εθαξκφδεη κηα πνιηηηθή πξνζεθηηθψλ 

θαη κειεηεκέλσλ θηλήζεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 γηα ηελ Γηαθήκηζε θαη ηνλ 

Αζέκηην Αληαγσληζκφ ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο
88

 ησλ κειψλ 
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 www.soel.gr 
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ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο- κέιε ηνπ ΟΔΛ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο. 

i «Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ή ν ειεγθηηθφο θνξέαο δελ πξέπεη λα δηαθεκίδεη ή λα 

πξνβάιιεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο θαη ην φλνκά ηνπ ή ηελ 

επσλπκία ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ ππνβαζκίδεη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα, φπσο 

απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη αζθείηαη ζηελ Διιάδα, ή ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα άιισλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ θνξέσλ» 

ii Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ή ειεγθηηθφ θνξέα ε ππνβνιή πξνζθνξάο 

παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην .Ο.Δ.Λ. θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε 

ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ λφκν ή 

απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.  

iii Ζ ππνβνιή ηέηνηαο πξνζθνξάο θαζψο θαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ή 

δέζκεπζε κείσζεο ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ, ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, απνηειεί πξάμε ηδηαίηεξα αλαμηνπξεπή θαη αζέκηηε. 

iv Κάζε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, δηεπζχλσλ εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ελφο 

ειεγθηηθνχ θνξέα, ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην 

εληεηαικέλν φξγαλν δενληνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. ηα βηβιία θαη 

ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ 

λφκν ή απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

αλάιεςεο, εθηέιεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο πξνο ην .Ο.Δ.Λ. ηεο θάζε 

πξνζθεξφκελεο ζε ειεγρφκελνπο ή ηξίηνπο ππεξεζίαο. 

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο δελ επλννχλ ηελ επέλδπζε κεγάισλ πνζψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο. 

Παξ‟ φια απηά ε εηαηξεία δηαηεξεί έλα αξθεηά πςειφ δηαθεκηζηηθφ budget ην 

νπνίν πξννξίδεη θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε θπξίσο ησλ ειεγθηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαίλεηαη φηη ζα είλαη νη δπν θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ κε ηελ 

κεγαιχηεξε δήηεζε γηα ηα επφκελα πέληε έηε.  

Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε εηαηξεία εμεηάδεη ηελ πηζαλφηεηα 

δηαθήκηζεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δεπηεξεπφλησο ζηελ ηειεφξαζε θαη θαηά 
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ηξίην ιφγν ζην ξαδηφθσλν, ελψ δηαζέηεη θαη κηα πνιχ θαιά νξγαλσκέλε ηζηνζειίδα. 

Σέινο, ε εηαηξεία ζηεξίδεη ηελ θήκε ηεο ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ έρεη ρηίζεη θαη 

επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο.  

Σν εηήζην δηαθεκηζηηθφ budget ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία έρεη 

θαζνξηζηεί ζηα 1.100.000€. 

 
 

6.4.3 Ωμεςο μϊρκετινγκ 

 
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ε εηαηξεία εθαξκφδεη θαη 

πξαθηηθέο άκεζνπ κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο έρνπλ απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνδνηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ κέιε ηεο 

εηαηξείαο θαη λα ιακβάλνπλ ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν newsletter κε ηα 

νπνία ελεκεξψλνληαη γηα αιιαγέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

λέα θνξνινγηθά κέηξα, θαζψο θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Σν θφζηνο ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία έρεη 

θαζνξηζηεί ζε 250.000€ εηεζίσο. 

 
 

6.4.4 Διοργϊνωςη εκδηλώςεων 

 

Έλαο αθφκα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ηξφπνο πξνψζεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. Σα ζπλέδξηα θαη νη εθδειψζεηο ζηηο 

νπνίεο ιακβάλεη κέξνο είλαη ηα Βξαβεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2011, ην πλέδξηα 

Οηθνλνκηθψλ Γηεπζπληψλ, ην πλέδξην Σερλνινγίαο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ε 

εζπεξίδα κε ηίηιν «Γηαζθαιίδνληαο ηηο ζπληάμεηο ζηελ Διιάδα».  

Γηα ην έηνο 2012, ε εηαηξεία ζα ιάβεη κέξνο ζηα Βξαβεία Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 2012 θαη ζηελ δηνξγάλσζε ηεο ζεκαηηθήο εζπεξίδαο γηα ηελ 

επξπδσληθφηεηα, κε ηίηιν «Καζνξίδνληαο ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

Δπξπδσληθφηεηα». Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ιακβάλεη κέξνο ζηηο εκέξεο Καξηέξαο γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη 

ζηαδηνδξνκία, ελψ έρεη επίζεο αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αλαδήηεζε 
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εξγαζίαο θαη απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θάζε αλαδήηεζεο ηεο επφκελεο θαηάιιειεο ζέζεο εξγαζίαο. 

Γηα ηηο εθδειψζεηο, ηα ζπλέδξηα θαη ηηο εζπεξίδεο ε εηαηξεία δαπαλά 

550.000€ εηεζίσο. 

 

6.4.5 Ετόςιοσ προώπολογιςμόσ για διαφόμιςη  

 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα πξνεγνχκελα, ε εηαηξεία έρεη θαζνξίζεη σο 

ζπλνιηθφ εηήζην budget γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο ίζν κε 2.550.000€. 

 

6.5 Διανομό 

 
 
Γηα ηελ δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξεία έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζην 

θεθάιαην δχν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ αλαιχζακε ηνπ ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

πλνπηηθά ινηπφλ, αλαθέξνπκε φηη ε εηαηξεία έρεη γξαθεία πέληε κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ θαιχηεξε δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ γξήγνξε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ εξγάδεηαη 

ζε θάζε παξάξηεκα ηεο, πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ελ 

ιφγσ παξάξηεκα ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ-

πειαηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εηαηξεία.  

Σέινο, ε εηαηξεία γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο, επέθηεηλε θη εθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά 

ηεο. Έρεη ζπλνιηθά έμη γξαθεία θαη ζηφρνο ηεο είλαη κέρξη ην 2014 λα έρεη άιια δχν 

γξαθεία (ζηνλ Πχξγν θαη ζηελ Λακία) εληφο Διιάδνο θαη άιιν έλα ζηελ Βνπιγαξία. 

Σν θφζηνο γηα ηελ δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη πεξίπνπ 3.400.000 

εηεζίσο. 

 

6.6 Εταιρικό Κοινωνικό Ευθύνη 

 
 

 Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε δίδαμε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φηη 

νη απνθάζεηο θαη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κπνξεί λα 

έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηε δεκφζηα επεκεξία. Ζ εηαηξεία, εδψ θαη ρξφληα, έρεη 
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αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηεο ζε θνηλσληθά 

θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, απνζθνπψληαο πξσηίζησο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. πλεηζθέξεη ζε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε Action Aid, 

εληζρχεη ηε WWF, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ηελ Διιεληθή 

Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ηελ νηθνινγηθή νξγάλσζε 

ΑΡΥΔΛΩΝ θαη ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, δηαζέηνληαο 

κέξνο ησλ θεξδψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Δπίζεο, δηνξγαλψλεη 

θάζε έηνο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν: 

 Σελ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

 Σελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε άπνξα παηδηά θαη 

 Σελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

πκκεηέρεη ελεξγά ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, ελψ παξάιιεια 

αλαθπθιψλεη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά, φπσο ραξηί, κειάληα, εθηππσηέο, 

ζπζθεπαζίεο, θηλεηά ηειέθσλα, κπαηαξίεο θηι. Δπίζεο, θξνληίδεη γηα ηα αδέζπνηα 

δψα ηεο πεξηνρήο ηεο θαη εληζρχεη ηνπο αλάινγνπο θνξείο θαη ηηο θηινδσηθέο 

νξγαλψζεηο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7Ο : ΦΕΔΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

7.1 Διαδικαςύεσ Λειτουργύασ 

 

7.1.1 Περιγραφό Εγκαταςτϊςεων 

 

Ζ εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ ζηεγάδεηαη ζε έλα ηδηφθηεην θηίξην κε πέληε νξφθνπο 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηελ νδφ  φισλνο θαη Μαζζαιίαο 2 θαη 

απνηειεί ηελ έδξα ηεο. Ο ρψξνο απηφο είλαη 520 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εζσηεξηθή ζθάια θαη αλειθπζηήξα.  

ε φινπο ηνπ νξφθνπο, εθηφο απφ ηνλ πξψην φξνθν, ππάξρνπλ γξαθεία γηα 

ηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο. ηνλ πξψην φξνθν βξίζθεηαη ην Γξαθείν Σχπνπ θαη ε 

Γξακκαηεία ηεο εηαηξείαο, ζηνλ δεχηεξν ζηεγάδεηαη ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ζηνλ ηξίην φξνθν είλαη ηα γξαθεία ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο. Ο ηέηαξηνο φξνθνο ζηεγάδεη ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ, 

ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ ν ηειεπηαίνο 

φξνθνο ηνπ θηηξίνπ θηινμελεί ην Σερληθφ Γξαθείν, ηελ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ θαη ηελ Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ θη Αλάπηπμεο. Ζ Τπεξεζία Πξνβνιήο 

Γηαθήκηζεο θαη Πξνψζεζεο πνπ ζθνπεχεη λα ηδξχζεη ε εηαηξεία, πξνβιέπεηαη φηη ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, ζε έλα ρψξν, ν νπνίνο κέλεη αλεθκεηάιιεπηνο 

απφ ηελ εηαηξεία. 

Ζ εηαηξεία έρεη γξαθεία ζε αθφκα ηέζζεξηο πεξηνρέο εληφο Διιάδνο, ελψ 

δηαζέηεη θη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ρνπκαλία. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ηεο ρσξάο είλαη ηξηψξνθα θηίξηα. Σν θάζε θηίξην απνηειεί παξάξηεκα ηεο εηαηξείαο 

γηα θάζε πφιε ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηεγάδεη ηα γξαθεία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, ηα γξαθεία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο, 

θαζψο θαη ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ελ ιφγσ παξαξηήκαηνο. Σν θηίξην πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Ρνπκαλία είλαη κηθξφηεξεο έθηαζεο, αιιά έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο 

δνκή. 

Σν ελνίθην πνπ πιεξψλεη ε εηαηξεία γηα ηα παξαξηήκαηα εληφο ηεο ρψξαο 

θπκαίλεηαη απφ 400 έσο 500 επξψ, ελψ ζηελ Ρνπκαλία είλαη κηθξφηεξεο αμίαο, 

δειαδή 300 επξψ. Ζ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο πνπ 
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βξίζθεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε ζην άκεζν κέιινλ, ελψ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη 

καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο απνηειεί ε δεκηνπξγία ηξηψλ αθφκα παξαξηεκάησλ ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ Πχξγν, ζηε Λακία θαη ζηελ Αιβαλία..  

 

7.1.2 Ανϊγκεσ ςε Εξοπλιςμό 

 

Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ηελ εηαηξεία πεξηιακβάλεη έπηπια γξαθείνπ θαη 

ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ ησλ ρψξσλ. Όιεο νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο, σζηφζν ε εηαηξεία θξνληίδεη γηα ηελ 

άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ  ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θζνξά πνπ έρεη επέιζεη, 

δπζρεξαίλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ο θπξηφηεξνο φκσο εμνπιηζκφο πνπ 

ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο είλαη νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο. Ζ εηαηξεία έρεη επελδχζεη 15.000 επξψ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ 

ππνινγηζηψλ κε αλαβαζκηζκέλνπο, ψζηε φια ηα γξαθεία ηεο λα δηαζέηνπλ 

ππνινγηζηέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αληαπφθξηζε θαη γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

7.1.3 Ώρεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ  

 
 
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο νχηε εκέξεο ιεηηνπξγίαο. πλήζσο 

αλνίγεη θάζε πξσί ζηηο 9.00 πκ θαη θιείλεη κεηά ηηο 17.00 κκ. Δίλαη δχζθνιν λα 

νξηζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο νη Οξθσηνί Διεγθηέο δηελεξγνχλ 

ειέγρνπο ζε επηρεηξήζεηο θαη πξνζαξκφδνπλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο κε ηελ 

εθάζηνηε ειεγρφκελε κνλάδα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη απφ Γεπηέξα έσο θαη ηελ Παξαζθεπή. 

Οη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα απνηππσζνχλ 

ζε έλα απιφ δηάγξακκα ξνήο ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Κάζε πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο 

απφ κία ππεξεζίεο απφ ηελ εηαηξία θαη γεληθφηεξα έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ε 

εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη αθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία εθείλε πνπ απνδίδεη ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, νη ειεγθηέο είλαη 
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ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ.  

 

7.2 Κανονιςμού Λειτουργύασ 

 
 
Δθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 2 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ζπκπιεξσκαηηθά κε απηφ, ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο δηέπνπλ ηξείο θαλνληζκνί. 

 Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο: Ο θαλνληζκφο απηφο είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001/2000. Ζ εθαξκνγή ηνπ ειέγρεηαη ζπλερψο απφ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή κέινο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο 

πηζηνπνίεζεο θάζε ρξφλν. 

 Καλνληζκφο ακνηβψλ, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ζηηο νκάδεο θαη 

βαζκίδεο ησλ ειεγθηψλ, ηνπ πνζνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ επηβξάβεπζε ηεο 

εξγαηηθφηεηάο ηνπο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ θαη απφ εζσηεξηθφ ειεγθηή νξθσηφ ινγηζηή. Ζ 

εηαηξεία έρεη ελζσκαηψζεη λέεο ξπζκίζεηο ζηνλ θαλνληζκφ ακνηβψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο (δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ & εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο). 

 Σν χζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ ηεο εηαηξείαο. Ο 

θαλνληζκφο απηφο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζην ΓΔΠ 220 θαη 

αλαζεσξεκέλνο απφ ην ΓΠΠΔ αξηζ. 1, αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ειεγθηψλ κειψλ ηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Σερληθφ 

Γξαθείν θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 

Παξάιιεια κε ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο ε εηαηξεία ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ειεγθηψλ πνπ απαζρνιεί, επέβαιιε θαη ηελ ιεηηνπξγία απηφλνκσλ 

ππεξεζηψλ θαη επηηξνπψλ, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ πνιπάξηζκνπ ειεγθηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. Οη ππεξεζίεο απηέο θαη νη 

επηηξνπέο θαίλνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο
89

 θαη βνεζνχλ ζην έξγν ησλ 

                                                           
89

 Βι. θεθ. 3 «Ζ Πεξηγξαθή ηεο Δπηρείξεζεο» 
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δχν κεγάισλ δηεπζχλζεσλ πνπ έρεη  εηαηξεία, ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη ππεξεζίεο θαη νη επηηξνπέο θαη κεξηθέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 
 

7.2.1 Σεχνικό Γραφεύο 

 

Σν Σερληθφ Γξαθείν, ζηειερψλεηαη κε έμη άηνκα ηδηαίηεξεο γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο ζηα ΓΛΠ, ΓΔΠ, Φνξνινγηθά θ.ιπ., γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα 

επαγγεικαηηθά εξσηήκαηα θαη ηερληθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ. Μάιηζηα, κε 

ηε θξνληίδα ηνπ γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο, θάζε κήλα εθδίδεηαη δειηίν – έληππν, 

ζρεηηθά κε αιιαγέο, πξφηππα, λνκνζεζίεο πνπ αγγίδνπλ ην επάγγεικα θιπ. Σν δειηίν 

απηφ δηαηίζεηαη ρσξίο ακνηβή δηαδηθηπαθά, ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ ζα ήζειε λα 

ην δεηήζεη (ππεξεζίεο ειεγρφκελσλ επηρ/ζεσλ, νηθνλνκνιφγνη θ.ιπ.). Γελ είλαη 

επξέσο αλαθνηλψζηκν θαη θνηλνπνηείηαη κφλν ζην ίληξαλεη ηεο εηαηξείαο γηα ην 

ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. 

Σν Σερληθφ Γξαθείν εμεηάδεη φιεο ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, πξηλ απηέο ρνξεγεζνχλ, εθφζνλ απηέο νη εθζέζεηο έρνπλ 

θάπνηα αξλεηηθή ζεκείσζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Δπίζεο, εθηφο απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηερληθνχο ζπκβνχινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ηα κέιε 

ηνπ πξνέξρνληαη απφ ελ ελεξγεία ή άξηη ζπληαμηνδνηεζέλησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, κε 

κεγάιε εκπεηξία θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ζηα ειεγθηηθά αληηθείκελα.  

 

7.2.2 Επιτροπϋσ 

 

I. Ζ Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Σερληθνχ 

Γξαθείνπ θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, αζρνιείηαη κε 

ηνλ θαηαζηαιηηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαθέξνληαη ζε επφκελν θεθάιαην γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν.  

II. Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο θξίζεσλ, ζηειερψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηα 

εθιεγκέλα κέιε καο ζε επαγγεικαηηθά φξγαλα θαη ηνπο δχν Γηεπζπληέο ηεο 
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εηαηξείαο. Απηή ε επηηξνπή ζπγθαιείηαη θαη ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ 

ππάξρνπλ λνκνζεηηθά θαη ζεζκηθά επαγγεικαηηθά ζέκαηα. 

III. Ζ Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλνπ, απαξηίδεηαη απφ ην Πξνεδξείν ηνπ Γ, 

ηνλ επηθεθαιήο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ Σερληθνχ 

Γξαθείνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή απηή, επηιχεη 

δχζθνια ηερληθά δεηήκαηα νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ζε ζπλεξγαζία θαη 

κε απηνχο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο δπζκελή θαη πνιχ αξλεηηθά πνξίζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ, ζε ζεκείν πνπ λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εηαηξεία ή ηνλ ειεγθηή.  

 

7.3  ύςτημα Ποιοτικού Ελϋγχου 

 

Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί εζσηεξηθφ ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ ηεο, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν φρη κφλν λα αληαπνθξίλεηαη αιιά θαη λα 

ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ (ησλ πειαηψλ καο). ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ επίζεο πηνζεηεζεί νη 

θαλφλεο θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηάθνξα εζληθά θαη δηεζλή 

επαγγεικαηηθά ηλζηηηνχηα θαη επνπηηθά φξγαλα φπσο ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ ηεο Διιάδνο (.Ο.Δ.Λ.), ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), ην πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο (.ΛΟ.Σ.), ε Γηεζλήο 

Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (IFAC) θαζψο θαη ην πκβνχιην Λνγηζηηθήο Δπνπηείαο ησλ 

Δηαηξεηψλ Γεκνζίνπ Δλδηαθέξνληνο (U.S.A. Public Company Accounting Oversight 

Board) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 

Μέζσ ηεο ελζσκάησζεο βαζηθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ησλ ειεγθηηθψλ ηεο ππεξεζηψλ, επηηπγράλεηαη 

πιήξσο ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), ην λφκν ηνπ Sarbanes-Oxley 2002, 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο/Υξεκαηηζηεξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο (U.S.A. Securities and Exchange Commission), ην Γηεζλέο Πξφηππν 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο 1 (International Standard on Quality Control 1), ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα, θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

Γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, 

ζα πξέπεη φινη νη ππάιιεινη θαη ζπλέηαηξνη ηεο εηαηξίαο λα θαηαλννχλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο θαη λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαζνξίδνληαη αξρέο κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη 

θαλφλσλ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ηεο Δηαηξείαο πεξηθιείεη: 

i Σελ δέζκεπζε ηεο εγεζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

ii Σελ εθαξκνγή απζηεξψλ θαλφλσλ δενληνινγίαο. 

iii Σελ απζηεξή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

iv Απζηεξέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ 

θαη ησλ έξγσλ. 

v Γηαδηθαζίεο πνπ απνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ.  

vi Γξαζηεξηφηεηεο επίβιεςεο. 

Σν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ απνηειεί ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, ζην νπνίν βαζίδεηαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο. 

 

7.3.1 Δϋςμευςη τησ ηγεςύασ για την διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ  

 

 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Γηαζθάιηζεο Γηθιείδσλ 

Πνηφηεηαο 1 (Γ.Π.Γ.Γ.Π. 1)
90

, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Μηα βαζηθή πηπρή ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

Δηαηξείαο είλαη ε δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο γηα πνηφηεηα ζηελ 

Δηαηξεία κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ, φπσο είλαη ε θνηλνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε παξνρή θηλήηξσλ θαη ε 

επηβξάβεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

                                                           
90 „IFAC Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control‟ ISBN number: 978-1-

934779-92-7 
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7.3.2 Δεοντολογικϋσ Απαιτόςεισ  

 

Οη Οξθσηνί Διεγθηέο ινγηζηέο ηεο εηαηξείαο θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

νθείινπλ λα είλαη πξνζεισκέλνη ζηηο αξρέο αλεμαξηεζίαο, αθεξαηφηεηαο, 

αληηθεηκεληθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πνηνηηθήο 

επάξθεηαο ζην έξγν ηνπο. Ζ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνλ Σαρπλάθε
91

, ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή νξίδεηαη σο ¨ε ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα αζθεί ηα 

ειεγθηηθά ηνπ θαζήθνληα κε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα¨. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ άληιεζε ησλ 

επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, ε επζχλε ηεο γλψκεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη απνηειεί πξφθιεζε γηα ην επάγγεικα.  

 Οη κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηεο 

δεδνκέλνπ φηη δελ ξηζθάξνπλ λα ραιάζνπλ ηελ θήκε ηνπ νλφκαηφο ηνπο, γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ελφο πειάηε ηνπο
92

. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα λα 

εθπιεξψζεη ηελ παξαπάλσ απαίηεζή ηεο ε εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ έρεη θαζνξίζεη 

νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί φιν ην ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη νη εηαίξνη νξθσηνί ειεγθηέο ηεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη:  

i Να γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ απαξέγθιηηα ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ ηνπο 

έρνπλ θνηλνπνηεζεί θαη είλαη: 

 Σε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα 

 Σα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο 

(Κ.Δ.Γ) θαη ηα πξφηππα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
93

. 

 Σηο Γεληθέο Δπαγγεικαηηθέο Οδεγίεο (Γ.Δ.Ο) ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ θαη ηεο ΔΛΣΔ 

 Σν θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο, 

 Σηο Γηνηθεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο 

 Σηο ηερληθέο νδεγίεο ησλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηνπ Γ θαη ηνπ Σερληθνχ 

ηεο εηαηξείαο. 

                                                           
91

 Tahinakis, P., θαη Nicolaou, A., (2004), ¨An empirical analysis on the independence of the Greek 

certified auditor-accountant ,̈ Accounting Business and the Public Interest Journal, Vol. 3(1), pp. 32-47 
92

 DeAngelo, L. (1981), ¨Auditor size and audit quality ,̈ Journal of Accounting and Economics, Vol. 

3(3), pp.183-99 
93

 Βι. http://www.sesma.gr/index.php?id=288 
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ii Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα παξέρεη νδεγίεο θα λα παξαθνινπζεί 

ηνπο ζπληνληζηέο, ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ην ινηπφ ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη αξρέο αλεμαξηεζίαο, 

αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πνηνηηθήο επάξθεηαο ζην έξγν ηνπο. Οη πληνληζηέο 

παξέρνπλ νδεγίεο θαη παξαθνινχζεζε ζηνπο ΟΔΛ θαη ην ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ, σο δεχηεξν αξκφδην φξγαλν. Καη ηέινο, νη ΟΔΛ, σο ην ηξίην 

αξκφδην φξγαλν, παξέρνπλ νδεγίεο θαη παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηδίνπ ζθνπνχ. 

iii Σέινο, ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη αξρέο θαη νη 

κέζνδνη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Γηα ην ιφγν απηφ αξκφδηα φξγαλα έρνπλ 

ζεζπηζηεί ηα αθφινπζα: 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 Οη Δπηζεσξεηέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Δπηηξνπή 

Πνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηνπο ΟΔΛ θαη ην ινηπφ ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ 

 Οη επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ ΟΔΛ γηα ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ θαη  

 Οη ζπληνληζηέο ησλ νκάδσλ. 

 

7.3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Σν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξνβιέπεη φηη φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλν κε επαξθή αξηζκφ 

ειεγθηψλ πνπ έρνπλ αλεπίιεπην ήζνο, αιιά θαη θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, 

εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα εθπιεξψλνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο απαηηήζεηο ε εηαηξία αθνινπζεί έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη είλαη απηφ πνπ βνεζά 

ηελ εηαηξεία ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 ηειέρσζε θαη πξφζιεςε. 

 Θέζπηζε Πξνζφλησλ. 

 Ηζηνξηθφ Πξνζσπηθνχ  

 Δμέιημε θη εθπαίδεπζε 

 Αμηνιφγεζε Απφδνζεο θαη Πξναγσγή 

 Αλάζεζε έξγσλ. 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
148 

 Δπίβιεςε. 

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη απνδεκίσζε. 

 Οξγαλσζηαθή Γνκή 

 Μειινληηθέο απαηηήζεηο 

 Πεξηγξαθή εξγαζίαο, ξφινη θαη θαζήθνληα. 

  

7.3.3.1 τελϋχωςη και Πρόςληψη Προςωπικού  

 

Ζ εηαηξεία πξνρσξά ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη γηα λέν ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ κε ηε βνήζεηα ησλ ΟΔΛ ηεο. Οη ΟΔΛ κε βάζε  ηηο αλαιεθζείζεο ή 

αλακελφκελεο ειεγθηηθέο εξγαζίεο, θαζνξίδνπλ ηηο ψξεο ειέγρνπ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ 

γηα απηέο ηηο εξγαζίεο. Αθνχ εμαθξηβσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ε εηαηξεία ψζηε λα θαιχςεη ηηο ψξεο εξγαζίαο ηφηε ε εηαηξεία αλαθνηλψλεη 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη.  

Όινη νη ππνςήθηνη επαγγεικαηίεο γηα φιεο ηηο ζέζεηο ππνβάιινπλ βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα θαη κε φινπο δηεμάγεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Οη ππνςήθηνη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ηζηνξηθνχ, απφ ηνλ νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη επηβεβαηψλνληαη κέζσ αλεμάξηεησλ πεγψλ. Πξηλ 

πξνζιεθζνχλ νη ππνςήθηνη, αθνινπζείηαη εηδηθή δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ψζηε λα εμαθξηβσζεί θαη λα επηβεβαησζεί ε 

αλεμαξηεζία ηνπο. Δάλ εληνπηζζνχλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηίζεηαη ζέκα 

αλεμαξηεζίαο ή ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, απηέο επηιχνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Δηαηξεία.  

Με ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Δηαηξεία, ην 

λενπξνζιεθζέλ πξνζσπηθφ απαηηείηαη λα νινθιεξψζεη κεραλνγξαθηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα αλεμαξηεζίαο, εζηθήο, ζεβαζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο 

θαη αζθάιεηαο, επηπξφζζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά 

ζέκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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7.3.3.2 Προςόντα94 

 

Σα βαζηθά πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ δεηνχληαη απφ ην 

λενεηζεξρφκελν ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη: 

 Πηπρίν Αλσηάηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αιινδαπήο 

λνκίκσο αλαγλσξηζκέλν θαηά πξνηίκεζε θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο ή Διεγθηηθήο. 

 Άδεηα αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. 

 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο & ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν.  

 Πνιχ θαιή γλψζε (επηπέδνπ Proficiency ζηελ Αγγιηθή ή ηζνηίκνπ ζε άιιεο 

γιψζζεο) κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, θπξίσο Αγγιηθήο. 

 Δπαξθείο γλψζεηο ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ P/C (Office, internet θ.ι.π). 

 Πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ειεγθηηθφ ή ινγηζηηθφ θιάδν, 

εηδηθφηεξεο επηκνξθψζεηο θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, ιακβάλνληαη ππφςε.  

 Ζιηθία έσο 35 εηψλ. 

Ωζηφζν, αλάινγα κε ηελ ζεκαληηθφηεηα, ηε δπζθνιία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη ε εηαηξεία δεηνχληαη επηπιένλ πξνζφληα ηα νπνία 

βνεζνχλ ηελ ΑΚ&Δ ΑΔ λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ππνςήθην. Μεξηθά απφ απηά ηα 

πξνζφληα είλαη:  

 Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε, 

 Γλψζε θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ειεγθηηθνχ πξνηχπνπ, 

 Γλψζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, 

 Γπλαηφηεηα επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ θ.ιπ.   

 

7.3.3.2 Ιςτορικό του Προςωπικού 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία απφ ηελ 

αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη θαη 

εηαίξνη ηεο θαη θαηέρνπλ κηα νλνκαζηηθή κεηνρή. 
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7.3.3.3 Εξϋλιξη κι Εκπαύδευςη 

 

Οη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπνπλ φηη ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηερληθή ηνπ επάξθεηα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εθάζηνηε 

επνπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία παξέρεη φια ηα κέζα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

Όια ηα λενπξνζιακβαλφκελα κέιε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εγγξάθνληαη 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζην Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΗΔΟΔΛ)
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, φπνπ επί δηεηία επηκνξθψλνληαη ζε φια 

ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ην επάγγεικα. Δπίζεο, ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη εμέιημεο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο ζπνπδψλ θαη ειέγρνπο πξνφδνπ, γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο, δηάθνξεο 

κεζφδνπο εθκάζεζεο πνπ επηηξέπνπλ ζην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ λα 

παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα αηνκηθήο κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα ζε αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ζε εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά επίπεδα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία απαηηεί απφ ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ λα 

νινθιεξψλεη ηελ εηήζηα εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζε πξφηππα αλεμαξηεζίαο θαη ζηα 

πξφηππα εζηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο. 

Δπίζεο, ελζαξξχλεη ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ηηο 

ηερληθέο εμειίμεηο παξαθνινπζψληαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά  εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλέδξηα πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, φπσο επίζεο λα  

κειεηνχλ ζρεηηθά δειηία θαη πεξηνδηθά. Ζ πνηφηεηα ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνλίδεηαη ζπλερψο ζην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εμππεξεηεί 

πειάηεο, κέζσ ηεο ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο ινγηζηηθψλ, ειεγθηηθψλ  

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζεκάησλ.  

Παξάιιεια κε ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, νη λένη εξγαδφκελνη εληάζζνληαη 

ζε ειεγθηηθή νκάδα ηεο εηαηξείαο θαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

ππνζηεξίδνληαη θαη θαζνδεγνχληαη ζε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή βάζε απφ πην έκπεηξν 

πξνζσπηθφ ηεο ηδίαο Οκάδνο. Σέινο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο, 

                                                           
95

 Βι. http://www.soel.gr/iesoel_perigrafi.html 
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πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3693/2008, ην Γ.. νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο γλψζεσλ, φπσο π.ρ. ΓΔΠ, 

ΓΠΥΠ, θνξνινγηθά, κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ θιπ. 

 

7.3.3.4 Αξιολόγηςη Απόδοςησ και Προαγωγό 

 

Όιν ην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλεηαίξσλ, ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη απφδνζεο 

πνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ αξκφδηνπο δηεπζπληέο κε ζρεηηθή γλψζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο θάζε επαγγεικαηίαο αμηνινγείηαη γηα ηελ απφδνζή 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζηφρσλ, ηελ επίδεημε 

ηθαλνηήησλ/ζπκπεξηθνξψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αμίεο ηεο Δηαηξείαο. Οη 

ηθαλφηεηεο/ζπκπεξηθνξέο πνπ αμηνινγνχληαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπλέπεηα ζηελ 

πνηφηεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ηηο ηερληθέο γλψζεηο, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζπλέπεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ εμέιημε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ δηαξθή εθκάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απνδεκίσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλεηαίξσλ, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ηελ ζπλερηδφκελε ζρέζε ηνπο κε ηελ Δηαηξεία. 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε θχιια πνηφηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ εληφο κελφο απφ ην ηέινο θάζε ειεγθηηθήο πεξηφδνπ. Σα θχιια πνηφηεηαο, 

επεμεξγάδνληαη απφ ηε Γ/λζε πξνζσπηθνχ θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο ππνβάιινληαη ζηε 

Γηνίθεζε. Πξφζζεηεο παξνρέο ηεο Γηνίθεζεο θαη bonus ησλ κειψλ απφ ηα γξαθεία 

ησλ ΟΔΛ, δηαλέκνληαη αλάινγα κε ηα κφξηα ησλ θχιισλ πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.  

Ζ πξναγσγή ησλ κειψλ ζην βαζκφ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή (λφκηκνπ 

ειεγθηή) θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηεξνχκελν δεκφζην κεηξψν γίλεηαη κφλνλ 

εθφζνλ: 

 Με γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΛΣΔ, επηηχρνπλ ζηα 

καζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη  

 Έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν πξνυπεξεζία. 
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ηηο ππφινηπεο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζεη ε εηαηξεία, αξκφδηνη γηα ηελ 

πξναγσγή είλαη ν Τπεχζπλνο Σκήκαηνο, ν νπνίνο ζα εγθξίλεη ή φρη ηελ 

ππνςεθηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, κεηά ηελ έγθξηζε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζέηεη ηελ 

ππνςεθηφηεηα ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ιάβεη θαη ηελ 

ηειηθή απφθαζε. 

 

7.3.3.5 Ανϊθεςη Ϊργου 

 

Ζ αλάζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ γίλεηαη ζε πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη 

ηνλ αλάινγν βαζκφ ηερληθήο επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηνχλ νη 

πεξηζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία αλαζέηεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζπγθεθξηκέλα έξγα, αθνχ 

πξψηα αμηνινγεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ, ε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη ε θχζε ηνπ έξγνπ. Οη λένη ΟΔΛ (αζθνχκελνη- δφθηκνη) 

πξνηηκψληαη απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο, δηφηη ακείβνληαη ρακειφηεξα απφ ηνπο 

ΟΔΛ κε πνιπεηή εκπεηξία, ε εηαηξεία σζηφζν δελ αλαζέηεη έξγν ζε ειεγθηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζην αξρηθφ επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο είλαη 

νη εμήο: 

1. Ζ εηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη γηα ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

πξνρσξά ζε πξφζιεςε λένπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εάλ θξηζεί αλαγθαίν. 

2. Γίλεηαη ν θαζνξηζκφο αξκφδησλ πξνζψπσλ γηα αλάζεζε ειέγρσλ ζην 

πξνζσπηθφ. Ζ αλάζεζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο ΟΔΛ, γίλεηαη απφ ην Γ.. ηεο 

εηαηξείαο ή εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ.. σο εμήο: 

i Δάλ ε ειεγρφκελε κνλάδα έρεη εγγξάθσο εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηεο 

γηα ζπγθεθξηκέλν ΟΔΛ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη άιινο ιφγνο 

(αζπκβίβαζηα θ.ιπ.) θαη αθνχ γίλεη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΛ ε 

εθηίκεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ, γίλεηαη 

απνδεθηή ε πξνηίκεζή ηεο θαη νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ν ΟΔΛ απηφο, κε έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ. 

ii Δάλ ε ειεγρφκελε κνλάδα επηιέγεη σο ειεγθηή ηεο ηελ εηαηξεία ρσξίο 

πξνηίκεζε θάπνηνπ ΟΔΛ, ηφηε νη ειεγθηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν, κε βάζε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 
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 Γλψζε θαη πξαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

 Ηθαλνπνηεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Πνηνηηθνχ 

Διέγρνπ, ησλ πξνεγνχκελσλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ 

 Γηαζέζηκνο ρξφλνο θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΟΔΛ 

 Με χπαξμε αζπκβηβάζησλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ & 

 Δθηίκεζε γηα ηελ απνδνρή αλάιεςεο ή δηαηήξεζεο ηνπ 

ειέγρνπ. 

ε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ελεκεξψλεη γηα ηηο αλαζέζεηο απηέο. 

3. Πξφβιεςε γηα έγθξηζε ζρεδίσλ ειέγρσλ θαη ζηειέρσζεο ειεγθηηθψλ νκάδσλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ειεγθηηθήο πεξηφδνπ, νη επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εληνινδφρνπο ειεγθηέο θάζε νκάδαο, ζπληάζζνπλ ζρέδην 

δξάζεο ηεο νκάδαο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ εληνιέο ή 

πξνβιέπεηαη φηη ζα δηελεξγήζνπλ, ην νπνίν ζπλππνγξάθνπλ. ην ζρέδην απηφ 

πξνβιέπνληαη: 

 Πηζαλφο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηνπ θάζε ειέγρνπ. 

 Πξνζσπηθφ ειεγθηηθψλ νκάδσλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηνλ εληνινδφρν 

ΟΔΛ ζηε δηεθπεξαίσζε θάζε ειέγρνπ. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ κηθξφηεξσλ βαζκίδσλ ζηνπο δηάθνξνπο ειέγρνπο, γίλεηαη αλάινγα 

κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζην αληηθείκελν. 

 Γηαζέζηκνο ρξφλνο θαη πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο, γηα ηελ αλάιεςε ηπρφλ 

λέσλ θαη έθηαθησλ εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη 

δηαζέζηκνο ρξφλνο ζε θάπνηα νκάδα, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ην 

Γ.. ψζηε λα πξνγξακκαηίδεηαη ε απαζρφιεζε ησλ ειεγθηψλ γηα ην 

ρξφλν απηφ ζε άιιεο νκάδεο ή άιιεο εξγαζίεο πνπ αλαζέηεη ην Γ..  

 
 

7.3.3.6 Επύβλεψη 

 

Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη δηαδηθαζίεο επίβιεςεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ψζηε λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγεί ην πξνζσπηθφ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη λα έρεη έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ 
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επηηεχμηκσλ ζηφρσλ ζην ηέινο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα:  

i Παξνρή νδεγηψλ θαη θαζνδήγεζεο ζην επαγγεικαηηθφ πξνζσπηθφ,  

ii Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθά ζέκαηα,  

iii Δπηζθφπεζε ζηελ εξγαζία πνπ έρεη δηελεξγεζεί,  

iv Γηεπζέηεζε ζεκάησλ, θαη ηελ  

v Δπίηεπμε ζπκθσλίαο κε επαξθή ζπκπεξάζκαηα.  

Ο θάζε επαγγεικαηίαο ειεγθηήο αμηνινγείηαη ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο 

απφδνζήο ηνπ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν επηβιέπεηαη θαη 

αμηνινγείηαη ην ππφινηπν ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο, έρεη αλαπηπρζεί έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα επίβιεςεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη θάζε ηξίκελν θαη φρη ζην 

ηέινο ελφο ειεγθηηθνχ έξγνπ. Γηα ηελ επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ ε εηαηξεία έρεη ζέζεη αξκφδηνπο ηνπο επηθεθαιείο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο, ελψ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο ζηξέθεηαη 

ζηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη δεηά ηελ γλψκε ηνπο γηα ηελ πνξεία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 

7.3.3.7 Μελλοντικϋσ απαιτόςεισ 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ έρνπλ θαιπθζεί γηα ην ηξέρνλ έηνο. Ωζηφζν, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

πξνζιάβεη έλαλ λέν χκβνπιν γηα ηελ λέα Τπεξεζία Πξνβνιήο, Γηαθήκηζεο θαη 

Πξνψζεζεο, ψζηε λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη γηα ηελ δηάδνζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηεο πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο. ηελ επφκελε 

ελφηεηα απνηππψλεηαη ζε δηάγξακκα ε κειινληηθή νξγαλσζηαθή δνκή πνπ ζα έρεη ε 

εηαηξεία. 
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7.3.3.8 Οργανωςιακό Δομό 

 

Γηάγξακκα 7.3.3.8: Ζ κειινληηθή νξγαλσζηαθή δνκή ηεο εηαηξείαο 
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7.3.4 Αποδοχό και διατόρηςη των Πελατών- ελεγχόμενων μονϊδων 

 

Δμαηηίαο ηεο θχζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε εηαηξεία θαη γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ θήκε θαη ηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία, ε ΑΚ&Δ ΑΔ αλαγλσξίδεη φηη 

δελ είλαη δπλαηφ λα αλαιακβάλεη φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, νχηε λα ηηο δηαηεξεί σο 

πειάηεο ζε ζπλερή βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία έρεη ζεζπίζεη  απζηεξέο 

πνιηηηθέο απνδνρήο θαη δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ ηεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη θαζνξίζεη γηα λα απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα 

απνδερζεί ή ζα δηαηεξήζεη κία ζρέζε κε θάπνηνλ πειάηε, θαζψο επίζεο θαη γηα ην αλ 

ζα παξάζρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζε θάπνηνλ πειάηε είλαη
96

: 

1. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο – ππνςήθηεο γηα έιεγρν νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

απεπζχλνληαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ, 

εμνπζηνδνηείηαη έκπεηξνο ΟΔΛ, ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηε Γηνίθεζε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο ππνςήθηαο γηα έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη 

αμηνινγεί:  

 Σνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν πνπ είλαη άκεζα νξαηφο απφ ηνλ ειεγθηή, 

 Σελ αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο ππνςήθηαο γηα έιεγρν 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηε κε χπαξμε νπνηαζδήπνηε απεηιήο θαηά 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ειεγθηή. 

 Σηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σα ηπρφλ δπζκελή ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 Σε δπλαηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο λα εμππεξεηήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Σε δηαηήξεζε αλεμαξηεζίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ειεγθηή έλαληη ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

 Σε κε χπαξμε νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο ή άιιεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ειεγθηή ή ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ππνςήθηαο γηα 

έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε έλαλ 

ελεκεξσκέλν, αληηθεηκεληθφ θαη ζπλεηφ ηξίην λα νδεγήζεη ζην 

                                                           
96
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ζπκπέξαζκα φηη δηαθπβεχεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ή ηεο 

AK&E AE. 

 Όηη ε απνδνρή ηεο ππνςήθηαο γηα έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ 

αληίθεηηαη ζε αζπκβίβαζηα θαη θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο 

(π.ρ. νθεηιή ακνηβήο πξνεγνχκελνπ ειεγθηή θ.ιπ.) 

 Δθφζνλ ε ππνςήθηα γηα έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα ειεγρφηαλ απφ 

άιινλ ειεγθηή, ηε γλψκε ηνπ πξνεγνχκελνπ ειεγθηή γηα ηπρφλ 

δηαθσλία ηνπ κε ηνλ πειάηε, ε νπνία λα δνζεί εγγξάθσο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΛ δηαπηζηψλεη νπνηαδήπνηε απεηιή θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ, απφ πθηζηάκελεο ή λέεο ππνςήθηεο γηα έιεγρν νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Γ.. ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ, ην νπνίν εμεηάδεη 

ηελ ηπρφλ απνρψξεζε ηνπ ΟΔΛ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηηο αξκφδηεο Γηνηθεηηθέο 

Αξρέο. Με ιίγα ιφγηα ε εηαηξεία κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη 

φηη πθίζηαληαη ε αλεμαξηεζία ηεο ηδίαο θαη ηνπ ειεγθηή, ε ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο 

ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζήο ηεο.  

2. Τπάξρεη πεξίπησζε ε ππνςήθηα γηα έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα λα 

απεπζχλεηαη άκεζα ζε ΟΔΛ. Σφηε, ε αμηνιφγεζε απνδνρήο ή δηαηήξεζεο ηνπ 

ειεγθηηθνχ έξγνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΟΔΛ . ε πεξίπησζε κε 

απνδνρήο ή κε δηαηήξεζεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, απαηηείηαη 

έγθξηζε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

φηη νη πθηζηάκελνη πειάηεο επαλαμηνινγνχληαη, ηνπιάρηζηνλ θάζε 12 κήλεο, εάλ ε 

ζρέζε κε απηνχο εθηηκάηαη φηη ζα δηαηεξεζεί. Πξνγελέζηεξε επαλαμηνιφγεζε 

απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε ηεο Δηαηξείαο 

κία ζεκαληηθή αιιαγή ζρεηηθά κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ πειάηε. Σν απνηέιεζκα 

ηεο επαλαμηνιφγεζεο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ κεηαβιεζέλησλ θηλδχλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πειάηε θαη ελ ηέιεη εάλ ε πειαηεηαθή ζρέζε πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ή λα δηαθνπεί. 
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7.3.5 Διεκπεραύωςη Ανϊθεςησ  

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη επαξθήο θαζνδήγεζε θαη 

επνπηεία θαζψο θαη επηζεψξεζε ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ζε φια ηα επίπεδα, ψζηε 

λα παξέρεηαη εχινγε δηαζθάιηζε φηη ην εθηεινχκελν ειεγθηηθφ έξγν θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Οη 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, φπσο έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ εηαηξεία, 

είλαη νη εμήο: 

1. Καηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, θαηαξηίδεηαη εηδηθφ 

πξφγξακκα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ (ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ) θαη νξίδνληαη νη 

ΟΔΛ πνπ ζα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο. 

2. Οξίδεηαη έλαο ΟΔΛ σο επηθεθαιήο πνπ ζα επνπηεχεη ην ειεγθηηθφ έξγν.
97

 

3. Γηελεξγείηαη έιεγρνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ΟΔΛ πνπ δελ είλαη ν επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ. 

4. Γίλεηαη έλαο πξνιεπηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο θαη κηα αμηνιφγεζε ηεο 

ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, πξηλ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, απφ έλαλ 

ζπληνληζηή ΟΔΛ. 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, ηα θχιια ειέγρνπ ησλ 

ειεγθηψλ κηθξφηεξσλ βαζκίδσλ, ζπλππνγξάθνληαη πάληα απφ ηνλ επηθεθαιήο 

ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ. Ζ δηεθπεξαίσζε θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ ππνζηεξίδνληαη κε θαηάιιειν 

ειεγθηηθφ πξφγξακκα. 

6. Ο επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα ελζαξξχλεη, λα εθπαηδεχεη θαη λα 

επηκνξθψλεη ηνπο πθηζηακέλνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ν εληνινδφρνο ΟΔΛ πξέπεη 

λα βεβαηψλεηαη φηη ν έιεγρνο έρεη δηελεξγεζεί κε ηνλ απαηηνχκελν 

επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαη έρνπλ ηεξεζεί ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, 

θαζψο θαη φιεο νη δηνηθεηηθέο, λνκηθέο θαη δενληνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ειέγρνπ.  
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7. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ζπλήζεηο 

παξαιείςεηο
98

 απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, ηφηε ε έθζεζε ηνπ 

ειεγθηή ζπληάζζεηαη θαη ρνξεγείηαη κε επζχλε ηνπ εληνινδφρνπ ΟΔΛ, 

ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΟΔΛ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

ζπληνληζηή ΟΔΛ. Όκσο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 

δηαπηζηψλνληαη κε ζπλήζε ζέκαηα ηα νπνία είλαη δχζθνια θαη επίκαρα, ν 

εληνινδφρνο ΟΔΛ νθείιεη λα κε ρνξεγεί ηελ έθζεζή ηνπ, πξηλ ηε ιήςε 

ζρεηηθήο ζπκβνπιήο απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ΟΔΛ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλάινγα ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, πξνο ηελ νπνία πξέπεη πάληνηε λα 

ζπκκνξθψλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΔΛ εθηηκά φηη ελδερνκέλσο πξέπεη λα 

ρνξεγήζεη έθζεζε ειέγρνπ κε άξλεζε γλψκεο ή αξλεηηθή γλψκε, νθείιεη, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή, λα απεπζπλζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα 

λα ιάβεη ζρεηηθή ζπκβνπιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ή ησλ ζεκάησλ 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ πνπ εθηηκάηαη φηη πξέπεη λα ρνξεγεζεί έθζεζε ειέγρνπ κε 

γλψκε κε εμαίξεζε, ν ΟΔΛ νθείιεη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία Σερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα λα ιάβεη ζρεηηθή ζπκβνπιή
99

. 

 

7.3.6 Επιθεώρηςη & Παρακολούθηςη του υςτόματοσ Ποιοτικού Ελϋγχου 

 

Ζ ΑΚ&Δ ΑΔ δελ ζηακαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εθαξκφδνληαο κφλνλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Ζ εηαηξεία έρεη ζπληάμεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο, νη 

νπνίεο είλαη: 

1) Κάζε παξαδνηέν έξγν ηνπ ΟΔΛ (Οηθνλ. Καηαζηάζεηο, εθζέζεηο θ.ιπ.), 

δηαβηβάδεηαη κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ΟΔΛ θαη ηνπ ζπληνληζηή ζην Σερληθφ 

Γξαθείν θαη θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ κεηξψν, θσδηθνπνηεκέλν αλάινγα κε ην 

είδνο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο εξγαζίαο. 
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2) Ο Πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ησλ ΟΔΛ, αζθείηαη απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (ΔΠΔΛ) πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηκειήο, αλεμάξηεηε θαη απεπζχλεηαη κφλν ζην Γ ηεο ΑΚ&Δ 

ΑΔ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, ην Γ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζεσξεηψλ 

ηεο ΔΠΔΛ. 

3) Ζ παξάδνζε ησλ θαθέισλ ησλ επηιερζεηζψλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη 

απφ ηνπο ΟΔΛ ζηελ ΔΠΔΛ εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο (ζπλήζσο πελζήκεξν). 

4) ΔΠΔΛ αζθεί ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ ζα 

εθδίδνληαη απφ ην Γ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

θαη ησλ ΓΔΠ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηε ΑΚ&Δ ΑΔ. Απφ ην Γ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο ΔΠΔΛ, 

θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο πεξάησζεο θαη ππνβνιήο ζε απηφ, ησλ πνξηζκάησλ ηνπ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

5) Κάζε ηξία έηε πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν φινη νη ειεγθηέο 

ησλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία θαη ην αξγφηεξν εληφο πεληαεηίαο νη ππφινηπνη. 

6) Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Σερληθνχ Γξαθείνπ θαη ηεο ΔΠΔΛ πνπ 

ιακβάλεη ππφςε: 

 Σνλ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

 ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

 ην είδνο ηνπ ειέγρνπ (ηαθηηθφο, εμακεληαίνο, ελνπνίεζεο θιπ), 

 εάλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα αλήθεη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα, 

 εάλ πθίζηαληαη ζεκαληηθνί ειεγθηηθνί θίλδπλνη ζηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, 

 εάλ απαηηείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο απφ λφκν ή θαλνληζκφ, 

 εάλ έρεη γίλεη πξνιεπηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ 

απφ ηνλ ζπληνληζηή πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ,  

 ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ ειέγρνπ,  

 ηε ζχλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ειέγρνπ,  

 ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη 
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θάζε άιιν εηδηθφηεξν θξηηήξην, πνπ θαηά πεξίπησζε ζα πηνζεηήζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

7. Ζ επηινγή ησλ επηζεσξεηψλ ηεο ΔΠΔΛ γίλεηαη απφ ην Γ ηεο εηαηξείαο ζηελ 

αξρή θάζε ειεγθηηθήο πεξηφδνπ, κεηαμχ ππνςεθηνηήησλ ΟΔΛ ή θαηάιιεισλ 

πξνζνληνχρσλ πξνζψπσλ εθηφο εηαηξίαο (ζπληαμηνχρνη πξψελ κέιε ηεο 

ΑΚ&Δ ΑΔ). Οη επηζεσξεηέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ αληηθαζίζηαληαη κε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γ, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δελ αζθνχλ 

αληηθεηκεληθά ή κε επηκέιεηα ην έξγν ηνπο. Οη δηαηειέζαληεο επηζεσξεηέο 

Πνηνηηθνχ Διέγρνπ είλαη επαλεθιέμηκνη. 

8. Μεηά ην πέξαο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ε ΔΠΔΛ ζπληάζζεη έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ηελ νπνία ππνβάιεη εηο δηπινχλ ζην Γ.., ην νπνίν δηαβηβάδεη ην 

έλα αληίγξαθν ζηνλ ππφ έιεγρν ΟΔΛ καδί κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο – 

ππνδείμεηο. Δλψ, κέρξη ην πέξαο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ε επηηξνπή (ΔΠΔΛ), ππνβάιιεη ζην Γ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ πίλαθα 

εξγαζηψλ θαη ΟΔΛ πνπ ήιεγμε, κε ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, απφ ηνπο 

ειέγρνπο, καδί κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο. 

Σν ζχζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ επηζεσξείηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζπλερψο 

γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ. Ζ ηεθκεξίσζε 

ηνπ έξγνπ ηεο επηζεψξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή, απφ ην Μέινο απηφ, ζρεηηθήο εθζέζεσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κε ηα πνξίζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη, 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζηελ ΔΛΣΔ θαη 

δεκνζηνπνηεί απφ ην δηαδίθηπν ηεο εηαηξείαο, εηήζηα έθζεζε δηαθάλεηαο ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3693/2008 . 

 

 
7.3.7 Κυρώςεισ 

 

Δάλ ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο παξαιείςεηο θαη παξαβάζεηο ησλ ΟΔΛ, ην Γ θαηά 

πεξίπησζε, πξνβαίλεη ζε αλάινγεο θπξψζεηο θαηά ησλ ππεχζπλσλ ΟΔΛ. ε 

πεξηπηψζεηο άιισλ παξαβάζεσλ, ν επηθεθαιήο ηνπ ειέγρνπ θαη αξκφδηνο ΟΔΛ 

αλαθέξεηαη ζην Γ.. (φηαλ πξφθεηηαη γηα ΟΔΛ κεηφρνπο) ή ζηε Γηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ (γηα ην ινηπφ ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ) θαη αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο 
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παξαβάζεσο, ην Γ κε ηε ζπλδξνκή ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ Σερληθνχ 

Γξαθείνπ, επηβάιιεη ηηο αθφινπζεο πνηλέο ή κέηξα, θαηά πεξίπησζε αιιά θαη 

ζσξεπηηθά: 

 Δπίπιεμε. 

 Υξεκαηηθή πνηλή. 

 Αληηθαηάζηαζε ειεγθηή. 

 Αλαζηνιή δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο Δθζέζεσλ Διέγρνπ κε ηελ επσλπκία ηεο 

εηαηξείαο 

  Παξαπνκπή ζηε Γ.. κε ην εξψηεκα ηεο απνβνιήο (γηα κεηφρνπο Ο.Δ.Λ).  

 Απφιπζε απφ ηελ εηαηξεία (γηα ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ). 

 Καηαγγειία ζηελ ΔΛΣΔ θαη ζην Δ.. ηνπ ΟΔΛ & 

 Γηθαζηηθέο ελέξγεηεο. 

Σπρφλ παξάπνλα θαη ηζρπξηζκνί ΟΔΛ ή ηξίησλ πεξί κε ηεξήζεσο ηνπ 

παξφληνο ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ αμηνινγνχληαη απφ ην Γ ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ 

θαη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν ε πηζηή ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη κε ην 

παξφλ χζηεκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ. 

 

7.4 Εγκαταςτϊςεισ 

 

7.4.1 Αςφϊλιςτρα 

 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην ηξία, ηελ αζθάιηζε ηεο εηαηξείαο 

έρεη αλαιάβεη ε ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή ΑΔ. Ζ εηαηξεία έρεη αζθαιίζεη φια ηα θηίξηα θαη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ θαη θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Δπίζεο, έρεη αζθαιίζεη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηεο γηα θινπή θαη θσηηά, έλαληη 100 επξψ αλά έηνο. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ αζθάιηζε είλαη 15.000€ ην έηνο. 
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7.4.2 Διαθϋςιμο Ανθρώπινο Δυναμικό, Ειδικότητεσ και Κόςτοσ  

 

Σν δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο απαξηζκείηαη απφ 300 άηνκα, 

ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, ζε Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη 

ζε Δμσηεξηθνχο πλεξγάηεο, νη νπνίνη ζπρλά αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο εηαηξείαο. ηνλ 

επφκελν πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο αλά εηδηθφηεηα θαη αλά 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Δλψ, ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδεηαη ζην κελ 

πξψην ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα, πηπρίν παλεπηζηεκίνπ θαη απνιπηήξην ιπθείνπ θαη ζην δεχηεξν ε θαηαλνκή 

ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία. 

Πίλαθαο 7.4.2: Καηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλά εηδηθφηεηα θαη κνξθσηηθφ 

επίπεδν. 

 
Απνιπηήξην 

Λπθείνπ 

Πηπρίν 

Παλεπηζηεκίνπ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γίπισκα 
ύλνιν 

Δηαίξνη -Οξθσηνί 

Λνγηζηέο Διεγθηέο 
0 50 25 75 

Δπίθνπξνη Οξθσηνί 

Λνγηζηέο Διεγθηέο 
0 23 22 45 

Γφθηκνη Οξθσηνί 

Λνγηζηέο Διεγθηέο 
0 22 13 35 

Αζθνχκελνη 

Οξθσηνί Λνγηζηέο 

Διεγθηέο 

0 14 11 25 

χλνιν ειεγθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ 
0 109 71 180 

Δμσηεξηθνί 

πλεξγάηεο 
0 32 33 65 

Γηνηθεηηθφ 

Πξνζσπηθφ 
20 25 10 55 

χλνιν 20 166 114 300 
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Γξάθεκα 7.4.2α: χλνιν πξνζσπηθνχ αλά κνξθσηηθή βαζκίδα 

 

Γξάθεκα 7.4.2β: Καηαλνκή ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία 
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7.4.3 Κόςτοσ Λειτουργύασ 

 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζπλίζηαηαη ζηα ελνίθηα πνπ πιεξψλεη ε εηαηξεία γηα ηα 

ελλέα ππνθαηαζηήκαηά ηεο, ζηα θνηλφρξεζηα θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ, ΟΣΔ 

θαη ΔΤΓΑΠ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 4000 επξψ κεληαίσο γηα φιε 

ζπλνιηθά ηελ εηαηξεία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8Ο: ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

8.1 Ειςαγωγό και γενικϋσ υποθϋςεισ 

 

Ζ βάζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο εηαηξίαο εζηηάδεηαη ζε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη είλαη: 

 Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξίαο 

 νη ηζνινγηζκνί, 

 νη αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο 

 θαη ν πξνβιεπφκελνο ξπζκφο ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 

ε απηνχο ηνπο άμνλεο ζηεξίδνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο γηα λα ζηεξίμνπλ  

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη πνξεία. 

Γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην παξφλ 

θεθάιαην, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλνπλ νη εμήο παξαδνρέο: 

 Οη θφξνη εηζνδήκαηνο εθηηκψληαη κε βάζε ηελ θείκελε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ θνξνιφγεζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ήηνη 25%.  

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ησλ 23%. 

 Σν θφζηνο πσιεζέλησλ έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε ηε Μεηαβιεηή ή Άκεζε ή 

Οξηαθή κέζνδν, φπνπ ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ. 

 Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο έρνπλ απνζβεζζεί κε ηε κέζνδν 

ηεο ζηαζεξνχο απφζβεζεο. 

 Δπίζεο, ιφγσ ησλ αλαηαξαρψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν δείθηεο 

πιεζσξηζκνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα πνπ εμεηάδεη ην παξψλ 

επελδπηηθφ ζρέδην.  

 Σν επηηφθην καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ αλέξρεηαη ζε 7.00%. 

Σέινο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ηα έηε 2011 έσο 

2014, εθφζνλ ππνζέηνπκε φηη ε νηθνλνκηθή ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε 

παξνχζα κειέηε είλαη ην 2010.  
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8.2 Πρόβλεψη Πωλόςεων 

 
Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία 

πεξίπνπ θαηά 17% θάζε έηνο. Έηζη, νη πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο ηεο δηακνξθψλνληαη 

σο εμήο: 

  Πίλαθαο 8.2α: Πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο γηα ηελ ηεηξαεηία 2011-2014 

Έηνο Δθηίκεζε πσιήζεσλ 

2011 22.658.000 

2012 27.179.000 

2013 32.008.000 

2014 37.145.000 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απμάλεηαη απφ ηελ αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ειεγθηηθνχ θιάδνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

αλακέλεηαη φηη ε εηαηξεία ζα θαηαθέξεη λα θεξδίζεη λέν πειαηνιφγην απφ εηαηξείεο-

πειάηεο πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο κέρξη ζηηγκήο ειεγθηηθέο εηαηξείεο.  

 
Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πσιεζέλησλ απηφ έρεη ππνινγηζηεί πεξίπνπ ζην 1/2  

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο απνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.  

Πίλαθαο 8.2β: Πξνβιεπφκελν θφζηνο πσιεζέλησλ γηα ηα έηε 2011-2014. 

Έηνο Κφζηνο Πσιεζέλησλ 

2011 11.981.640 

2012 14.352.030 

2013 16.804.480 

2014 19.329.750 

 
 

8.3 Προβλεπόμενεσ Καταςτϊςεισ Αποτελεςμϊτων Φρόςησ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ νη θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηελ επφκελε ηξηεηία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ιήθζεθε ππφςε ηφζν ε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φζν θαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ πξφθεηηαη λα 

αθνινπζήζεη ε εηαηξεία ηελ επφκελε ηεηξαεηία. 
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Πίλαθαο 8.3: Πξνβιεπφκελε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο γηα ηα έηε 2011 

έσο θαη 2014. 

ΚΘΔΣΗ ΠΑΡΑΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ  

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 2011 2012 2013 2014 

Κύθινο εξγαζηώλ 22.658.000 27.179.000 32.008.000 37.145.000 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 11.981.640 14.352.030 16.804.480 19.329.750 

Μηθηφ απνηέιεζκα πξν 

απνζβέζεσλ 
10.676.360 12.826.970 15.203.520 17.815.250 

Έμνδα Γηνίθεζεο 1.500.000 1.600.000 1.750.000 1.900.000 

Έμνδα Γηάζεζεο 5.200.000 6.000.000 6.700.000 7.100.000 

     

Μεξηθά Απνηειέζκαηα 

Δθκεηάιιεπζεο 
3.976.360 5.226.970 6.753.520 8.815.250 

     

Σφθνη πηζησηηθνί & 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ 
7.000 12.000 12.000 13.000 

Σφθνη ρξεσζηηθνί & 

ζπλαθή έμνδα 
6.000 9.000 14.000 19.000 

Οιηθά απνηειέζκαηα 3.977.360 5.229.970 6.751.520 8.809.250 

Αλφξγαλα έζνδα 0 0 0 0 

Αλφξγαλα έμνδα 0 0 0 0 

     

Οξγαληθά & έθηαθηα 

απνηειέζκαηα 
3.977.360 5.229.970 6.751.520 8.809.250 

χλνιν απνζβέζεσλ 100.000 100.000 100.000 100.000 

     

Απνζβέζεηο 

ελζσκαησκέλεο ζην 

θφζηνο πσιεζέλησλ 

100.000 100.000 100.000 100.000 

     

Καζαξό απνηέιεζκα 

πξν θόξσλ 
3.977.360 5.229.970 6.751.520 8.809.250 

Μείνλ: Φφξνο 

εηζνδήκαηνο 
494.340 807.493 1.187.880 1.702.313 

Καζαξό απνηέιεζκα 

κεηά θόξσλ 
3.483.020 5.422.478 5.563.640 7.106.938 

 

Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε ηελ 

αθφινπζε κεζνδνινγία: 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
169 

 Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο 

εηαηξείαο θαη εηδηθφηεξα έρεη ππνινγηζζεί ζηαδηαθή αχμεζε ησλ εμφδσλ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ίδξπζε ησλ ηξηψλ λέσλ παξαξηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Σα έμνδα δηάζεζεο πξνέξρνληαη απφ ηα έμνδα πξνψζεζεο ζπλ ηα έμνδα 

δηαλνκήο.  

 Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε 

βάζε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξνχο απφζβεζεο θαη πξνθχπηνπλ ίζα 100.000€ γηα 

θάζε έηνο, ηα νπνία είλαη κάιηζηα ελζσκαησκέλα ζην θφζηνο πσιεζέλησλ.  

 Ο εηήζηνο θφξνο έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ θείκελε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ θνξνιφγεζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ήηνη 25% 

 

8.5 Προβλεπόμενοι Ιςολογιςμού Σϋλουσ 

 

Σα ζηνηρεία ησλ πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηα επφκελα πέληε έηε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 8.5: Πξνβιεπφκελνο Ηζνινγηζκφο 

ΚΑΘΔΣΗ ΠΑΡΑΘΔΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 
2011 2012 2013 2014 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
    

Οηθφπεδα 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Κηίξηα 950.000 950.000 960.000 970.000 

Μεραλήκαηα 350.000 350.000 350.000 350.000 

Λνηπά πάγηα 120.000 120.000 120.000 120.000 

Πάγην Δλεξγεηηθό 2.920.000 2.920.000 2.930.000 2.940.000 

Απαηηήζεηο 3.200.000 3.500.000 4.100.000 5.600.000 

Υξεφγξαθα 360.000 390.000 420.000 460.000 

Γηαζέζηκα 1.020.000 1.290.000 1.350.000 1.800.000 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 4.580.000 5.180.000 5.870.000 7.860.000 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 7.500.000 8.100.000 8.800.000 10.800.000 

 
2011 2012 2013 2014 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 
    

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

Απνζεκαηηθά 600.000 600.000 600.000 600.000 

Κέξδε εηο λένλ 300.000 500.000 900.000 1.400.000 

Ηδία Κεθάιαηα 5.100.000 5.300.000 5.700.000 6.200.000 
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Πξνβιέςεηο 1.300.000 1.550.000 1.700.000 3.000.000 

Μαθξνπξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 
0 0 0 0 

Πξνκεζεπηέο  855.000 927.000 1.000.000 1.300.000 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε 141.000 141.000 141.000 141.000 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 26.000 26.000 26.000 26.000 

Πηζησηέο δηάθνξνη 78.000 156.000 233.000 133.000 

Βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο 
1.100.000 1.250.000 1.400.000 1.600.000 

ύλνιν Παζεηηθνύ 7.500.000 8.100.000 8.800.000 10.800.000 

 

8.6 ύνοψη – Ανϊλυςη χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων 

 
ε απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο καο ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλνπο 

αξηζκνδείθηεο πνπ απνηεινχλ ην θπξηφηεξν εξγαιείν ηεο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη δείθηεο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία είλαη νη εμήο: 

 

1. Αριθμοδεύκτησ υνολικόσ Αποδοτικότητασ 

 

Ο δείθηεο απηφο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηεί 

θέξδε. Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηππσζεί απφ ηνλ 

επφκελν δείθηε:  

 

 

 

2. Αριθμοδεύκτησ υνολικόσ Κυκλοφοριακόσ Σαχύτητασ 

 

Ο δείθηεο απηφο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ πεξηζηξνθήο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ ζε ελεξγεηηθά ζηνηρεία κέζα ζε έλα 

έηνο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν πην απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο. 
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3. Αριθμοδεύκτησ Καθαρού Περιθωρύου Κϋρδουσ 

 

 

 

4. Δεύκτησ Σρϋχουςασ Ρευςτότητασ 

 

Με ηνλ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο απνηππψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο δείθηεο 

απηφο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δε ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ νχηε ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. 

Δπίζεο παξέρεη κηα ζηαηηθή εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο, αθνχ δελ ππνινγίδεη νχηε ηε 

πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Ο δείθηεο ηξέρνπζαο 

ξεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

5. Δεύκτησ Δανειακόσ Επιβϊρυνςησ 

 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαλεξψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ μέλσλ θαη ηδίσλ 

θεθαιαίσλ  ζε κηα επηρείξεζε.  

 

 
 

6. Ιδιωφελόσ Αποδοτικότητα 

 
Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν δείθηε:  

 

 
 

Ωο θαζαξά θέξδε ιακβάλνληαη ηα θαζαξά θέξδε πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο κεηά ηνπο θφξνπο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο 

απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ 
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θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο απφ ηε ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ. Με άιια ιφγηα, κεηξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο 

απαζρνινχληαη ζε απηήλ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ.  

  Πίλαθαο 8.6: Παξνπζίαζε Αξηζκνδεηθηψλ 

Αξηζκνδείθηεο 2011 2012 2013 2014 

πλνιηθή Απνδνηηθφηεηα 62,15% 76,35% 91,24% 95,75% 

πλνιηθή Κπθινθνξηαθή 

Σαρχηεηα 
3,540 3,238 4,325 4,038 

Καζαξφ πεξηζψξην 

Κέξδνπο 
15,37% 24,45% 17,38% 19,13% 

Σξέρνπζα Ρεπζηφηεηα 4,164 4,144 4,193 4,913 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,216 0,236 0,246 0,258 

Ηδησθειήο Απνδνηηθφηεηα 68,29% 102,31% 97,61% 114,63% 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλσ 

δεηθηψλ είλαη ηα εμήο: 

 Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη 62,15% γηα ην 

έηνο 2011, ζεκαίλεη φηη γηα θάζε 100 € επελδχζεηο πνπ θάλεη ε εηαηξία βγάδεη 

62,15 € θέξδε.  Σν επφκελν έηνο 76,4 € θαη ην 2013 βγάδεη 91,24 € θέξδε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επελδχζεηο πνπ θάλεη ε επηρείξεζε ηεο απνθέξνπλ 

αξθεηά θαιφ πνζνζηφ θεξδψλ θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ φιεο νη επελδχζεηο 

ηεο εηαηξείαο ζα απνθέξνπλ θέξδε. 

 Γηα ηελ ΑΚ&Δ ΑΔ ε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα γηα ην 2011 είλαη 

3,54 θνξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ ζε ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία «γπξίδνπλ» θάζε 365/3,54=103 κέξεο, δειαδή ν θχθινο δηαξθεί  3 κε 

4 κήλεο. Με ιίγα ιφγηα, θάζε ηξείο κήλεο πεξίπνπ ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο.  

 Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο κεηά θφξσλ ελψ απμάλεηαη θαηαθφξπθα απφ 

ην 2011 ζην 2012, ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεη πηψζε γηα λα θηάζεη ζην 19,15% 

πεξίπνπ ην 2014. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα εθηνμεχζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ην έηνο 2014 ζην 114,63% , ζπγθξηηηθά 

κε ηελ απνδνηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ην 2011. 
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 Ζ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα φιε ηελ πεληαεηία βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιά 

επίπεδα. Βέβαηα, κηα ηφζν πςειή ξεπζηφηεηα είλαη πηζαλφ ζεκάδη φηη ηα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ αδξαλή αληί λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνδνηηθά. 

 Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία έρεη έλαλ πνιχ θαιφ δείθηε δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο, αθνχ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο μεπεξλνχλ ηα μέλα θαηά 5 θνξέο. Ζ 

εηαηξεία ΑΚ&Δ ΑΔ ζηεξίδεηαη επνκέλσο ζηα δηθά ηεο θεθάιαηα θαη φρη ζε 

πηζησηέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9ο: ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  

 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επαξθή δηθά ηεο θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παξφλησλ ζρεδίσλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 

αλέξρεηαη 4.200.000€ θαη νη 75 εηαίξνη ΟΔΛ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ίδξπζή ηεο 

έρνπλ ηζφπνζεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο  θαη ζηεξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΚ&Δ ΑΔ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επφκελε 

ηεηξαεηία. 
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Παρϊρτημα Α: Τπόδειγμα Ϊκθεςησ Ελϋγχου ΟΕΛ  

 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο  

«……………….» 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «……..» 

πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, 

ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζχλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε 

θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ  θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ 
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ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρν καο φηη ε εηαηξεία δελ ζρεκάηηζε πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. χκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε 

ην ζπλνιηθφ χςνο απηήο αλέξρεηαη ζε 759 ρηι. επξψ πεξίπνπ. Καηά ζπλέπεηα νη 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 759 ρηι. επξψ πεξίπνπ, 

ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα απμεκέλα θαηά  569 ρηι. επξψ 

πεξίπνπ θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απμεκέλεο θαηά ην πνζφ 

ησλ 190 ρηι. επξψ πεξίπνπ. 

Γλψκε κε Δπηθχιαμε 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη 

ζηελ παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ ζεκάησλ  

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

……..           Αζήλα, 13 Μαΐνπ 2010 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ     Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

Γηεχζπλζε 

 

Α.Μ. ΟΔΛ.: ….                   ……. 

         Α.Μ. ΟΔΛ.: …….. 
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Παρϊρτημα Β: Τπόδειγμα Πιςτοποιητικού Ελϋγχου ΟΕΛ 

 

Όλνκα Διεγθηηθήο Δηαηξείαο      …………. 

Οξθσηνί Διεγθηέο & 

Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη 

 

            Γηεχζπλζε 

Σειέθσλα 

            Ζιεθηξ. Αιιεινγξαθία 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ  

 

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

«Όλνκα Διεγρφκελεο Δηαηξείαο» 

 

Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ Πξνζάξηεκα 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο «Όλνκα Διεγρφκελεο Δηαηξείαο» ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ 

έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2004. Ο έιεγρφο καο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», θαη ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ θξίλακε θαηάιιειεο βάζεη ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ειεγθηηθήο πνπ 

αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Σέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο ηα 

βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηήξεζε ε Δηαηξία θαη καο δφζεθαλ νη αλαγθαίεο γηα ηνλ 

έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ δεηήζακε. Ζ Δηαηξία εθάξκνζε νξζά ην 

Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Γελ ηξνπνπνηήζεθε ε κέζνδνο απνγξαθήο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. To θφζηνο παξαγσγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

ινγηζηηθά βηβιία, πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο παξαδεγκέλεο αξρέο ινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Δθζέζεσο Γηαρεηξίζεσο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, κε 

ηηο ζρεηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σν Πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 

2190/1920. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

1. Ζ Δηαηξία βαζηδφκελε ζηε γλσκνδφηεζε 205/1988 ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ 

πκβνχισλ ηεο Γηνηθήζεσο, δελ ζρεκάηηζε ηελ ειάρηζηε πξφβιεςε 

απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
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ηνλ Κσδ. Ν.2190/1920. Δάλ ζρεκαηηδφηαλ ε πξναλαθεξφκελε πξφβιεςε, απηή ζα 

ήηαλ, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2004, κεγαιχηεξε θαηά Δπξψ 24,2 εθαηνκκχξηα 

πεξίπνπ κε βάζε ηηο βαζηθέο απνδνρέο θαη επηπιένλ Δπξψ 6,3 εθαηνκκχξηα κε 

βάζε πξφζζεηεο απνδνρέο θαη αληίζηνηρα Δπξψ 22 εθαηνκκχξηα θαη Δπξψ 6,2 

εθαηνκκχξηα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2003. Ζ θαζαξή ζέζε ζα ήηαλ αληίζηνηρα 

κεησκέλε κε ηα ίδηα πνζά απφ ηα νπνία πεξίπνπ Δπξψ 2,3 εθαηνκκχξηα αθνξνχλ 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Δπίζεο, ε Δηαηξία παξέρεη έλα ηδησηηθφ πξφγξακκα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Με βάζε ηελ επηθαηξνπνηεκέλε 

αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Δηαηξία ζα έπξεπε λα είρε ζρεκαηίζεη 

επηπιένλ πξφβιεςε γηα ην αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα χςνπο Δπξψ 9,7 εθαηνκκχξηα 

πεξίπνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2004 θαη Δπξψ 10,7 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2003. 

2. ηελ Δηαηξία έρεη δηελεξγεζεί ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 

1999 θαη θαηά ζπλέπεηα ε θνξνινγηθή ηεο ζέζε δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί γηα ηελ 

πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2000 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2004. 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ  

 

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

«Όλνκα Διεγρφκελεο Δηαηξείαο» 

 

Καηά ηελ γλψκε καο, νη αλσηέξσ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, απεηθνλίδνπλ, καδί κε ην 

Πξνζάξηεκα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο καο, ηελ 

πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2004 θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε απηή ηελ 

εκεξνκελία, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη ινγηζηηθψλ αξρψλ νη 

νπνίεο έρνπλ γίλεη γεληθά παξαδεθηέο θαη δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ ε Δηαηξία 

εθάξκνζε ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ, 2005 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

…… 

Α.Μ. ΟΔΛ: ….. 

Όλνκα Διεγθηηθήο Δηαηξείαο 
 



MBA-TQM  Γάγθαξε Υξηζηίλα 

 

 
Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 

Ζ πεξίπησζε κηαο Δηαηξείαο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
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