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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ελληνική, η ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσµια οικονοµία µαστίζονται από µία 

πρωτόγνωρη στα µεταπολεµικά χρονικά κρίση. Βρισκόµαστε λοιπόν σαν χώρα 

µπροστά σε σηµαντικές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να κατανοήσουµε και στις 

οποίες πρέπει να ανταποκριθούµε, αν θέλουµε να έχουµε θέση και ρόλο στο νέο 

σκηνικό που δηµιουργείται. 

 Ένα σηµαντικό τροχοπέδη στην προσπάθεια αυτή είναι το δηµοσιονοµικό 

πρόβληµα της χώρας. Ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία στην προσπάθεια 

αντιµετώπισης του µεγάλου αυτού προβλήµατος αποτελεί ο έλεγχος και ιδιαίτερα ο 

φορολογικός. Ο έλεγχος αυτός, παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια του κράτους 

να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και παραοικονοµία, συµβάλλει στην εξάλειψη της 

διαφθοράς και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των φορολογικών αρχών και της 

ενδυνάµωσης της εµπιστοσύνης προς αυτές, και υποστηρίζει την αναδιανεµητική και 

αναπτυξιακή διάσταση του φορολογικού συστήµατος. 

 Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης του 

φορολογικού ελέγχου όπως ισχύει σήµερα (νέες τεχνολογίες και συστήµατα 

ανάλυσης πληροφοριών «elenxis») κ.α. 

 Πρέπει επίσης να τονιστεί πως η ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων και των 

εθνικών οικονοµιών, προϋποθέτει ένα κλίµα τάξης και ευταξίας των συναλλαγών, ένα 

κλίµα εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στην 

συµµόρφωση µε τους κανόνες της Πολιτείας. Η ελεγκτική από αρχαιοτάτων χρόνων, 

είχε µια θετική παρουσία στην ανάπτυξη των πιο πάνω παραµέτρων του ∆ηµοσίου 

βίου. πχ. Ο ετήσιος έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων χιλιάδων εταιριών της 

χώρας µας, που ακολουθείται από τις εκθέσεις των ελεγκτών, ενισχύοντας έτσι την 

αξιοπιστία των προαναφερόµενων οικονοµικών καταστάσεων και προσθέτοντας τους 

αξία. 

 Κρίθηκε εποµένως απαραίτητο η παρούσα εργασία να κινηθεί πάνω στην 

ανάπτυξη ενός πλαισίου για την έννοια του ελέγχου γενικά και ειδικά του 

φορολογικού. 

 Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην ελεγκτική και προσδιορίζεται η 

έννοια, το περιεχόµενο αλλά και τα είδη της. 
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 Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον εσωτερικό έλεγχο και ιδιαίτερα για την 

διάκρισή του, τα εργαλεία άσκησής του και τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται 

κρίσιµα για την επίτευξη των στόχων του. 

 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εξωτερικός έλεγχος µέσα από µία 

εννοιολογική αλλά και θεσµική προσέγγιση. Γίνεται λόγος για τα ελεγκτικά πρότυπα  

αλλά και τα είδη του εξωτερικού ελέγχου καθώς και για τα πλεονεκτήµατα άσκησής 

του. 

 Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα (έννοια, 

σκοπός, καθώς και οι υπηρεσίες που τον ασκούν). Μέσα από αριθµητικά στοιχεία 

(πηγή υπουργείο οικονοµικών, www.gsis.gr) εξάγονται συµπεράσµατα, γίνεται 

ευκολότερα κατανοητή η σηµασία του ελέγχου, αλλά και δίνονται προτάσεις 

(κεφάλαιο 5ο) για την βελτίωση του.  

 Τέλος στο παράρτηµα, της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται στοιχεία 

κλειδιά του φορολογικού ελέγχου (πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων 

για έλεγχο «risk analysis», λεπτοµερής έκθεση τακτικού ελέγχου Φ.Ε κ.α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 

1.1  Εισαγωγή 
 

Η συστηµατική διαδικασία του λογιστικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων που ακολουθείται από τους ελεγκτές, προσδιορίζει των όρο 

«Ελεγκτική», ο οποίος περιλαµβάνει, εκτός από τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών 

και τον έλεγχο της εναρµόνισης των λειτουργιών της επιχείρησης µε τους ισχύοντες 

νόµους.1  Ο έλεγχος αυτός  βασίζεται στην Οικονοµική, Στατιστική, Νοµική καθώς 

και στην  Πληροφορική επιστήµη. 

 Άλλη προσέγγιση2 αναφέρει την Ελεγκτική ως τη συστηµατική εξέταση των 

βιβλίων και δικαιολογητικών µιας επιχείρησης µε σκοπό: 

• Την εξακρίβωση των γεγονότων, τα οποία  σχετίζονται µε την κατάσταση της 

περιουσίας της επιχείρησης, καθώς και της συναλλαγές της και 

• Τη σύνταξη σχετικής εκθέσεως. 

 Επίσης,  «Ελεγκτική είναι η επιστήµη που πραγµατεύεται τους τρόπους και τις 

µεθόδους, βάσει των οποίων ο διενεργούµενος εκάστοτε έλεγχος, όσον και το 

ζητούµενο µε αυτό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ευχερώς»3. 

 Κατά τον J. Baude, «Ελεγκτική είναι η συστηµατική έρευνα των βιβλίων και των 

δικαιολογητικών µιας επιχείρησης που µας επιτρέπει: 

• Να επαληθεύουµε αν οι λογαριασµοί εκφράζουν την πραγµατική κατάσταση της 

επιχείρησης σε δεδοµένη στιγµή. 

• Να ελέγχουµε την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών, τόσο από αριθµητική άποψη, 

όσο και από την άποψη του λογιστικού περιεχοµένου. 

• Να πειθόµαστε ότι η τηρούµενη λογιστική είναι σαφής, κατανοητή και καλά 

οργανωµένη, καθώς και ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι λειτουργούν κανονικά. 

• Να κρίνουµε ενδεχοµένως µία οικονοµική διαχείριση». 

 Τέλος πιο πρόσφατοι ορισµοί αναφέρουν την Ελεγκτική ως τον επιστηµονικό 

κλάδο  της συστηµατικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών 

                                                 
1 Θεοχάρης Σιώτης/Άγγελος Ζωϊτσάς, 2009, “Σύγχρονη Ελεγκτική” , σελ 11 
2 Ceri Stradling, member of Wales Audit Office 
3  Χ. Κύτταρης, ‘’Η Ελεγκτική και ο τεχνικός προσδιορισµός του φορολογικού κέρδους των 
επιχειρήσεων’’ 
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τεκµηρίων, από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία 

τεκµήρια αφορούν µετρήσιµες πληροφορίες συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, µε 

σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά 

πόσο οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα κριτήρια.4 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή της ελεγκτικής 
 

� Πρώτο στάδιο: καθολικός έλεγχος (αρχαιότητα ως αρχές του 20ου αιώνα). 

� ∆εύτερο στάδιο: έλεγχος συστηµάτων (αρχές 20ου αιώνα ως δεκαετία 1970). 

� Τρίτο στάδιο: έλεγχος σφαλµάτων (δεκαετία 1970 ως δεκαετία 1980). 

� Τέταρτο στάδιο: το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου (δεκαετία 1980 ως 

δεκαετία 1990). 

� Πέµπτο στάδιο: το µοντέλο του επιχειρηµατικού κινδύνου (µέσα δεκαετίας 

1990 ως σήµερα). 

Πρώτο στάδιο: καθολικός έλεγχος: 

Ο ελεγκτής λειτουργούσε αποκλειστικά για την προστασία των συµφερόντων 

του βασιλιά, γαιοκτήµονα ή επιχειρηµατία.  

Βασικά χαρακτηριστικά του καθολικού ελέγχου: 

Έµφαση στην προστασία από λάθη, απάτες και καταδολιεύσεις. 

Σαφής τάση για έλεγχο του συνόλου των συναλλαγών και των περιουσιακών 

στοιχείων. 

∆εύτερο στάδιο: έλεγχος συστηµάτων: 

Με την αύξηση του µεγέθους των οικονοµικών µονάδων που υποκαιόταν σε 

έλεγχο µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, ο καθολικός έλεγχος ήταν πλέον 

ασύµφορος πρακτικά αδύνατος. 

Βασικά χαρακτηριστικά του ελέγχου συστηµάτων: 

Πρώιµη εισαγωγή της έννοιας του ελεγκτικού κινδύνου στην ελεγκτική πρακτική. 

Έµφαση στον έλεγχο των διαφόρων συστηµάτων λειτουργίας της επιχείρησης, όπως 

το σύστηµα καταχώρησης, επεξεργασίας, ταξινόµησης και ελέγχου λογιστικών 

πληροφοριών ή τα συστήµατα προµηθειών, παραγωγής, πωλήσεων, µισθοδοσίας κλπ. 

Υποβιβασµός της προστασίας από απάτες και έµφαση στην επιβεβαίωση της 

ακρίβειας των λογιστικών δεδοµένων των οικονοµικών καταστάσεων. 

                                                 
4 Χρήστος Καζαντζής (2006), «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος», σελ. 52 
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Τρίτο στάδιο: έλεγχος σφαλµάτων: 

Λόγοι µετάβασης στον έλεγχο σφαλµάτων (λογιστικών γεγονότων): 

Αδυναµίες του ελέγχου συστηµάτων, όπως κακή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 

ελλιπής σύνδεση µε καθαρά προδιαγεγραµµένους ελεγκτικούς σκοπούς και 

επανάληψη ελεγκτικών διαδικασιών. 

Η σηµαντική πίεση στις αµοιβές ελέγχου από αυξανόµενο ανταγωνισµό στην 

αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών και η ανάγκη µείωσης του κόστους ελέγχου. 

Βασικά χαρακτηριστικά του ελέγχου σφαλµάτων: 

 Στροφή προς τη διενέργεια ελεγκτικών τεστ για σφάλµατα σε επιµέρους 

λογαριασµούς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και υποχώρηση του ελέγχου 

συστηµάτων. 

 Έγινε αποδεκτός ως κύριος ελεγκτικός σκοπός η έκφραση γνώµης σχετικά µε την 

εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, µε 

υποχώρηση της αντίληψης περί ακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Τέταρτο στάδιο: το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου: 

Βασικά αίτια της µετάβασης στο µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου: 

Εντονότερη πίεση στις αµοιβές ελέγχου λόγω αυξανόµενου ανταγωνισµού 

στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Ανάγκη προστασίας των ελεγκτών από αστικές ευθύνες για ελεγκτικά 

σκάνδαλα. 

Βασικό χαρακτηριστικό του µοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου : 

Συστηµατική ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων για σηµαντικά σφάλµατα στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, κατά το σχεδιασµό των ελεγκτικών διαδικασιών 

Πέµπτο στάδιο: το µοντέλου του επιχειρηµατικού κινδύνου: 

Βασικό χαρακτηριστικό του µοντέλου του επιχειρηµατικού κινδύνου : 

Ποιοτική κυρίως µεταβολή σε σχέση µε το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου, µε 

περισσότερη έµφαση στη µελέτη του ευρύτερου περιβάλλοντος της οικονοµικής 

µονάδας. 
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1.3 Εννοιολογικός πυρήνας της ελεγκτικής επιστήµης  
 

Η ελεγκτική επιστήµη εξετάζει τα εξής θέµατα5: 

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

ποιοι σκοποί επιδιώκονται µε τον έλεγχο, Ενδιαφερόµενοι για τη διενέργεια του 

ελέγχου είναι οι διοικούντες της επιχείρησης καθώς και οι µέτοχοι, οι πιστωτές και οι 

συναλλασσόµενοι µε αυτή. 

Το υποκείµενο του ελέγχου, (οι ελεγκτές), δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν 

αναλάβει να διενεργούν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα προσόντα των 

ατόµων αυτών, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα 

Τις ελεγκτικές διαδικασίες, (τεχνική του ελέγχου) πως διενεργείται ο έλεγχος, 

δηλαδή  ο τρόπος και οι επιστηµονικές τεχνικές και µέθοδοι που θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται κάθε φορά για τη διενέργεια του ελέγχου προκειµένου να παραχθεί 

ελεγκτικό έργο επιστηµονικού επιπέδου. 

 

Ειδικότερα, α) αντικείµενο του ελέγχου αποτελούν6: 

� Ο εντοπισµός και η πρόληψη ηθεληµένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών, 

απατών κλπ. 

� Η διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλµάτων 

και απατών. 

� Η έγκριση, ανάλυση και σχολιασµός της ακρίβειας και της πιστότητας των 

διάφορων οικονοµικών καταστάσεων στο σύνολό τους (π.χ. Ισολογισµός, 

Αποτελέσµατα Χρήσης κλπ.). 

� Η αξιολόγηση της σύνταξης και παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων των 

οικονοµικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν µέσα 

στην επιχείρηση (κύκλος εργασιών, κοστολόγια, πιστοληπτική ικανότητα, 

εσωτερική αξία µετοχών κλπ.) 

� Η πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιµων 

συµπερασµάτων. 

                                                 
5 Meigs W., Larsen J., Meigs R., 1984, ΄΄Ελεγκτική΄΄, Μετάφραση: ∆ιαµαντόπουλος Θ., Ταλαρούγκας 
Ι., Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.14   
6 Άγγελος Α. Τσακλάγκανος (2005), Ε̈λεγκτική¨, σελ.14 
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� Η υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο 

κύκλωµα της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης. 

� Η στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειµένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να 

γίνει έτσι δυνατός ο σχηµατισµός των σωστών προβλέψεων. 

 

β) Υποκείµενο του ελέγχου θεωρείται  ο ελεγκτής, ο οποίος είναι και το πρόσωπο το 

οποίο καταστρώνει, προγραµµατίζει και τελικά διενεργεί την όλη ελεγκτική 

διαδικασία. Ο ελεγκτής µπορεί να είναι  εσωτερικός, εξωτερικός ή κυβερνητικός.  

Έτσι, ο εσωτερικός ελεγκτής ανήκει στα στελέχη της επιχείρησης, δηλαδή 

είναι υπάλληλος της επιχείρησης, και έχει ως καθήκον του την διενέργεια ελέγχων 

µέσα στην ίδια την επιχείρηση. Οι αρµοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν 

από επιχείρηση σε επιχείρηση και είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ελέγχους των 

εσωτερικών οδηγιών και κανονισµών ή ακόµα όµως και να επεκτείνονται σε 

λειτουργικούς και διαχειριστικούς ελέγχους των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης 

ώστε να ενηµερώνουν εγκαίρως την διοίκηση, για λάθη ακούσια ή εκούσια και για 

αντιδεοντολογικές λογιστικές ενέργειες.  

Ουσιαστικά, οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν στην διοίκηση της επιχείρησης 

αξιόλογες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που διασφαλίζουν την 

αποτελεσµατική λειτουργία της. Για να είναι αποτελεσµατική η εργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των ελεγχοµένων. 

  Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της διενέργειας των 

ελέγχων από τον εσωτερικό ελεγκτή, οργανωτικά, το τµήµα των εσωτερικών 

ελεγκτών συνήθως υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης ή στην 

επιτροπή ελέγχου.  

Τα στελέχη τα οποία απαρτίζουν το σώµα των εσωτερικών ελέγχων, συνήθως 

είναι προϊστάµενοι διαφόρων υπηρεσιών της επιχείρησης. Οι προϊστάµενοι πρέπει να 

διαθέτουν αξιόλογη και µακροχρόνια πείρα, υψηλό επίπεδο εξειδικευµένων γνώσεων, 

διαπιστωµένη ικανότητα πραγµατοποίησης ενδεδειγµένων ευέλικτων ενεργειών. 

Συµπληρωµατικά πρέπει να διαθέτουν το γενικά παραδεκτό ήθος των ατόµων που 

ασκούν τον εσωτερικό έλεγχο. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής, ο οποίος αναφέρεται συχνά και ως ανεξάρτητος 

ελεγκτής ή ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης αλλά δεν ανήκει στο ανθρώπινο δυναµικό της. Απαιτείται ειδική 
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εκπαίδευση, για το συγκεκριµένο επάγγελµα, και κατάρτιση στη Λογιστική, 

Ελεγκτική, Οργανωτική, το Εµπορικό δίκαιο, την ιδιωτική οικονοµία και άλλους 

κλάδους που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των οικονοµικών µονάδων, και 

υπάγονται στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).  

Επίσης πρέπει να έχουν µεγάλη πείρα και να διακρίνονται για το κύρος, την 

αµεροληψία, την εχεµύθεια και προπαντός το ήθος τους, γιατί το επάγγελµα τους 

συνδέεται µε πολύ µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα τόσο του ιδιωτικού όσο και του 

δηµόσιου τοµέα. Κάθε µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο αντικειµενικό και 

ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόµενου.(ΦΕΚ 364 

Β/7.5.1997,Κανονισµός Επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. 

,άρθρο 4 παρ.1). 

Η έλλειψη ακριβώς, κάθε είδους δεσµού µε την διοίκηση µιας οικονοµικής 

µονάδας και η αυτοτέλεια της δράσης τους απέναντι στις επιδράσεις  είναι η 

καλύτερη απόδειξη του κύρους, της χρησιµότητας και της ορθότητας των 

πορισµάτων των Ορκωτών Ελεγκτών. Ο εξωτερικός ελεγκτής προσφέρει τις 

υπηρεσίες του χωρίς να έχει συσχετισθεί ή εγκλιµατισθεί µε άτοµα και παράγοντες 

της επιχείρησης. Αυτή η έλλειψη κάθε είδους δεσµού µε τους διοικούντες της 

οικονοµικής µονάδας, καθώς και η αυτοτέλεια της δράσης του αποτελούν το 

καλύτερο πιστοποιητικό του κύρους και της ευρύτατης χρησιµότητας και ορθότητας 

των πορισµάτων του.  

Σύµφωνα µε τον Levitt7, η ανεξαρτησία είναι η ουσία της υπόθεσης στο 

ελεγκτικό επάγγελµα, το βασικό στοιχείο που δίνει αξία στην δουλειά του εξωτερικού 

ελεγκτή. Είναι µια πολύ βασική αξία και προϋπόθεση έτσι ώστε οι τίµιες και 

αποτελεσµατικές αγορές να συνεχίζουν να λειτουργούν και κατά συνέπεια να 

υπάρχουν. Επειδή οι ελεγκτές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των 

διοικούντων της ελεγχόµενης εταιρείας και των µετόχων, καταθετών αλλά και του 

απλού επενδυτικού κοινού, το στοιχείο της εµπιστοσύνης ως προς τις παρεχόµενες 

διαπιστώσεις του εξωτερικού ελεγκτή, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Η χρήση 

ελεγκτικών υπηρεσιών από εξωτερικό ελεγκτή γίνεται είτε διότι το προβλέπει η 

νοµοθεσία της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε διότι το επιθυµούν οι 

µέτοχοι ή η διοίκησή της επιχείρησης. 

                                                 
7 Levitt A., 2000, Renewing the Covenant with Investors, U.S. Securities & Exchange Commission 
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 Κυβερνητικοί Ελεγκτές8, σ’ αυτή την κατηγορία διακρίνουµε τις εξής 

κατηγορίες ελεγκτών:  

α) Τους φορολογικούς ελεγκτές, Το αντικείµενο του Φορολογικού Ελεγκτή είναι να 

ελέγξει αν ο φορολογούµενος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Αυτό θα διαπιστωθεί µε τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και 

µε τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων. Είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Είναι γνώστες 

της λογιστικής επιστήµης και του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος. Το έργο των 

Φορολογικών Ελεγκτών είναι επίπονο και έχει µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Κάποια από 

τα χαρακτηριστικά του Φορολογικού Ελεγκτή είναι η ανεξαρτησία έκφρασης γνώµης, 

η εχεµύθεια, η αντικειµενικότητα και κυρίως η γνώση της λογιστικής, οικονοµικής, 

νοµικής επιστήµης. Τέλος, είναι καθήκον του να προασπίσει εξίσου τόσο συµφέρον 

του δηµόσιου όσο και του φορολογουµένου.  

β) Τους ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οργάνωση και η λειτουργία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Ε.Σ. ) καθορίζεται από τα Π.∆. 774/1980 και 1225/1981. 

Ιδρύθηκε το 1983 και λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ανώτερο διοικητικό δικαστήριο. 

Είναι πολυµελές και αντικείµενο του Συνεδρίου είναι ο έλεγχος των δαπανών του 

Κράτους και άλλων οργανισµών, έλεγχος του τρόπου λειτουργίας των δηµόσιων 

υπηρεσιών, παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων του Κράτους, έκδοση 

εκθέσεων οι οποίες βοηθούν στην σύνταξη του προϋπολογισµού, απολογισµού και 

ισολογισµού του κράτους. Τέλος µπορεί να γνωµοδοτεί κατά την θέσπιση νοµών, κ.α.  

γ) Τους ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκτός από το Ελεγκτικό 

συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ( Γ.Λ.Κ.) ασκεί και αυτό 

δηµοσιονοµικό έλεγχο δαπανών και εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής αυτών των 

δαπανών.  

δ) Τον  Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης. Θεσπίστηκε στη χώρα µας µε τον 

Ν. 3074/2002, χωρίς να αποτελεί ανεξάρτητη αρχή αλλά και χωρίς να υπόκειται σε 

έλεγχο από οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο. Αντικείµενο του είναι η αυτεπάγγελτη 

διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, επανέλεγχων και ερευνών καθώς και η 

παρακολούθηση των διεξαγόµενων ελέγχων από τα δηµόσια σώµατα ελέγχου, την 

αξιολόγηση του έργου τους, την διεξαγωγή του ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων 

οικονοµικής κατάστασης των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, την 

Σύγκληση και Προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, τον 

                                                 
8 Χρήστος Καζαντζής (2006), «Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος», σελ.98 



 13 

έλεγχο καταγγελιών για φαινόµενα κακοδιοίκησης και τέλος έλεγχο της σύνταξης 

εκθέσεων ελέγχου. Στο έργο του έχει µαζί του τέσσερις βοηθούς και οκτώ ειδικούς 

επιστηµονικούς συνεργάτες. Και 

 ε) Το Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης.  Το Σώµα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆) συστάθηκε µε το Ν. 2477/1997 

(ΦΕΚ59/τ.Α/18-4-1997), ως όργανο εσωτερικού ελέγχου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

που υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Άρχισε να λειτουργεί κατά το έτος 1998 και µε εξαίρεση το Σώµα Ελεγκτών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που λειτούργησε από το 1991 µέχρι το 1997, είναι ο πρώτος 

ελεγκτικός µηχανισµός που θεσµοθετήθηκε στο Ελληνικό Κράτος µε γενική καθ. 

ύλην αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του µε διαδοχικές ρυθµίσεις, ο 

θεσµικός ρόλος του ΣΕΕ∆∆ ενισχύθηκε σηµαντικά, διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητές 

του, επεκτάθηκε το πεδίο ελεγκτικής του δράσης και παρασχέθηκαν επιπλέον 

εγγυήσεις για την απρόσκοπτη εκπλήρωση της θεσµικής του αποστολής. Η 

λειτουργία του ΣΕΕ∆∆ διέπεται πλέον από τις διατάξεις του Ν. 3074/2002 

(ΦΕΚ296/τ.Α/4-12-2002), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τους 

Ν.3174/2003 (ΦΕΚ205/τ.Α/28-08-2003), Ν.3260/2004 (ΦΕΚ151/τ.Α/06.08.2004), 

Ν.3345/2005 (ΦΕΚ138/τ.Α/16.6.2005), Ν.3491/2006(ΦΕΚ207/τ.Α/2.10.2006) και Ν. 

3613/07 (ΦΕΚ263/τ.Α/23-11-07), καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν 

κατ΄ εξουσιοδότησή του, οι βασικές προβλέψεις των οποίων παρατίθενται συνοπτικά 

ακολούθως. 

Θεσµική αποστολή του ΣΕΕ∆∆ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ296/τ. Α΄/4-12-2002), που διέπει τη 

λειτουργία του το ΣΕΕ∆∆ έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης και 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήµανση 

φαινοµένων: ∆ιαφθοράς
9, Κακοδιοίκησης

10, Αδιαφανών διαδικασιών, 

                                                 
9 - Freidtich C.(1989), Corruption Concepts in Historical Perpective:.∆ιαφθορά είναι η αποκλίνουσα συµπεριφορά συνδεδεµένη 
µε ένα ειδικό κίνητρο, το ιδιωτικό κέρδος σε βάρος του δηµοσίου., - Nye, J.S. (1997) Heidenheimer A. and Johnston M. (2001): 
. ∆ιαφθορά είναι η συµπεριφορά που αποκλίνει από τα τυπικά καθήκοντα ενός δηµοσίου ρόλου λόγω εκτιµώµενων (private-
regarding) ιδιωτικών (προσωπικών,στενών συγγενικών, ιδιωτικής κλίµακας) ωφεληµάτων σε οικονοµικές απολαβές ή σε 
βελτίωση της κοινωνικής θέσης (status), ή παραβιάζει κανόνες στην κατεύθυνση της άσκησης συγκεκριµένων τύπων επιρροής 
µε σκοπό το ιδιωτικό όφελος, - Bardan (1996), OECD - WORLD BANK .∆.Ν.Τ.: .Corruption is the use of public office for 
private gains., - Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για θέµατα Αστικού ∆ικαίου περί διαφθοράς (Civil Law Convention on 
Corruption-1999), αρθρ. 2: .Ως διαφθορά νοείται η απαίτηση, προσφορά, παροχή ή αποδοχή αµέσως ή εµµέσως, δώρου ή 
οποιουδήποτε άλλου µη προσήκοντως ωφελήµατος ή υπόσχεσης ενός τέτοιου ωφελήµατος, που επηρεάζει την ορθή εκτέλεση 
καθήκοντος ή την απαιτούµενη συµπεριφορά του λήπτη του δώρου ή του µη προσήκοντος ωφελήµατος ή της υπόσχεσης ενός 
τέτοιου ωφελήµατος., - Οµάδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά ( GRECO) : .∆ιαφθορά είναι η αθέµιτη λήψη ή 
καταβολή ή κάθε άλλη συµπεριφορά έναντι προσώπων επιφορτισµένων µε ευθύνες στο δηµόσιο (ή ιδιωτικό τοµέα), κατά 
παράβαση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει βάσει της ιδιότητας του δηµοσίου οργάνου ( του απασχολούµενου στον 
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Αναποτελεσµατικότητας, Χαµηλής παραγωγικότητας και Χαµηλής ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Αρµοδιότητες 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2,5 και 6 του Ν. 3074/2002 και 8 του Ν. 

3213/2003 (ΦΕΚ309/τ.Α΄/31-12-2003), το ΣΕΕ∆∆ είναι αρµόδιο για: 

♦ τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών, 

♦ τη συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού για την άσκηση πειθαρχικής ή ποινικής 

δίωξης (για συγκεκριµένα ποινικά αδικήµατα που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε 

αυτά υπάλληλοι των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του 

ΣΕΕ∆∆), 

♦ τη διενέργεια Ενόρκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων (Ε.∆.Ε.), υπό τις ειδικότερες 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 4 β.i, ii και iii του Ν. 3074/2002. 

Συγκεκριµένα, ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΕ∆∆ µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια 

Ε.∆.Ε. σε Επιθεωρητές ή Βοηθούς Επιθεωρητές και σε ένα µόνιµο υπάλληλο µε 

βαθµό τουλάχιστον Α΄ της ελεγχόµενης υπηρεσίας του Υπουργείου ή της 

Περιφέρειας που την εποπτεύει ή άλλου Υπουργείου ή Περιφέρειας, που προτείνεται 

από την υπηρεσία προέλευσής του, µέσα σε προθεσµία, η οποία ορίζεται στην οικεία 

πρόσκληση του Ειδικού Γραµµατέα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 

προθεσµία ή κατά τη διάρκεια ελέγχου και µετά από εισήγηση των Επιθεωρητών, η 

                                                                                                                                            
ιδιωτικό τοµέα, του ανεξάρτητου επαγγελµατία ή µιας άλλης σχέσης τέτοιας φύσης), η οποία αποσκοπεί να παράσχει 
αχρεώστητα οφέλη οποιασδήποτε µορφής σ. αυτούς ή σ. ένα τρίτο., - Σύµβαση για θέµατα Ποινικού ∆ικαίου περί διαφθοράς( 
Criminal Law Convention onCorruption) άρθρα 2 & 3: διαχωρισµός ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας των εθνικών 
δηµοσίων λειτουργών, - Ποινικός Κώδικας: άρθρα 235, 236,237, 239,240, 241,242, 243, 244,245, 248,249,250,251,256, 
258,259, 261 (Ράϊκος ∆., .∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιαφθορά, από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου., εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. Αθήνα 
. 2006. 
10 - Παραβίαση της αρχής της νοµµότητας µε την ευρεία της έννοια, παραβίαση δηλαδή κανόνα του Συντάγµατος, του 
κοινοτικού, του διεθνούς ή του εσωτερικού δικαίου, γενικού ή ειδικού ανεξάρτητα από την θέση που κατέχει στην πυραµιδοειδή 
διάταξη της Ελληνικής έννοµης τάξης (τυπικός νόµος, κανονιστική διοικητική πράξη, γενική αρχή του διοικητικού δικαίου κλπ). 
Υπό την ευρύτατη της εκδοχή, η έννοια της νοµιµότητας περιλαµβάνει σαφώς όχι µόνον τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν 
τηναρµοδιότητα, τους τύπους της διοικητικής πράξης, τα κριτήρια διαµόρφωσης του περιεχοµένου αυτής, την κατάχρηση 
εξουσίας κλπ, αλλά εν γένει όλους τους κανόνες που διαγράφουν τους όρους και τον τρόπο άσκησης της δηµόσιας εξουσίας που 
έχει ανατεθεί στο διοικητικό όργανο, µεταξύ των οποίων καιεκείνοι που αναφέρονται στην εκπλήρωση των δηµοσίων 
καθηκόντων του, όπως είναι π.χ. οι ενταγµένοι στον οικείο Κώδικα ∆εοντολογίας, που έχει κυρωθεί µε νόµο ή φέρει τη µορφή 
10 κανονιστικής διοικητικής πράξης. H κακοδιοίκηση ως «. η παράβασις, η άγνοια και η παρερµηνεία νόµου, η αδικαιολόγητος 
καθυστέρησις, η παράλειψης οφειλοµένης απαντήσεως, η αµέλεια εις τας ποικίλας εκδηλώσεις της, η αυθαίρετος, η παράλογος, 
η µεροληπτική και η ιδιοτελής ενέργεια, η αναιτιολόγητος άρνησις υπηρεσίας, η κατάχρησις διακριτικής εξουσίας, η παράνοµος 
παράτασις χρόνου προφυλακίσεως, αι αυθαίρετοι αστυνοµικαί συλλήψεις κλπ.» (Ν.Χ. Αρώνη, Ombudsman). Σηµείο τοµής στην 
κατεύθυνση της επικράτησης του όρου .ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ. µπορεί να θεωρηθεί η Έκθεση του ΟΟΣΑ (1987) για την ανάγκη 
προσανατολισµού των ∆ιοικήσεων στις απαιτήσεις των πολιτών και η αντιµετώπιση των τελευταίων ως .πελατών-χρηστών 
υπηρεσιών., στην προσπάθεια .ανταπόκρισης των ∆ιοικήσεων. στις ανάγκες, στις επιθυµίες, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες, 
στα δικαιώµατα και στα (νόµιµα) συµφέροντά τους. Ο όρος ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ στοιχειοθετεί την µη ανταπόκριση της 
∆ιοίκησης σε αυτές τις απαιτήσεις των πολιτών και υπερβαίνει τον µέχρι τότε χρησιµοποιούµενο όρο της παράβασης νόµου. 
Tην ίδια περίπου εποχή, εµφανίζεται ο όρος και στην ελληνική νοµοθεσία, στο άρθρο 17 ν. 1735/1987 για τον κοινωνικό έλεγχο 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η . ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ., είναι πολύ ευρύτερη έννοια της µη τήρησης της νοµιµότητας. Ο ακριβής 
ορισµός της πάντως εξακολουθεί να είναι δύσκολος και να δηµιουργεί προβληµατισµούς. Κατά τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής 
∆ιοικητικής Συµπεριφοράς (που εξέδωσε ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής το 2001) .περίπτωση κακής διοίκησης σηµειώνεται όταν 
ένα δηµόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε κανόνα ή αρχή που το διέπει. 
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Ε.∆.Ε. διενεργείται, κατόπιν εντολής του Ειδικού Γραµµατέα µόνον από 

Επιθεωρητές και Βοηθούς Επιθεωρητές. 

♦ τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που 

υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆, 

♦ τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων. 

Πεδίο Ελεγκτικής δράσης 

Στην αρµοδιότητα του ΣΕΕ∆∆ ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: 

♦ του ∆ηµοσίου, 

♦ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και 

των επιχειρήσεών τους, 

♦ των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

♦ των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή 

επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη 

ή ως µέτοχος. 

Το Σ.Ε.Ε.Ε.∆. δεν επιλαµβάνεται θεµάτων: 

♦ που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και την 

προσωπική ανεξαρτησία των µελών τους, 

♦ που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας και του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας, 

♦ που εµπίπτουν στην οικονοµική και διαχειριστική λειτουργία της Οικονοµικής 

Επιθεώρησης και των Συντονιστών ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση 

των υπαλλήλων. Οι αρµοδιότητες του ΣΕΕ∆∆ ασκούνται από την Κεντρική 

Υπηρεσία που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Γραφεία που, σύµφωνα µε 

την παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/16-6-2005) συνιστώνται 

και καταργούνται µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με την αρ. 

ΣΕΕ∆∆/Φ.6/1530 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1925/25-10-1999), συστάθηκαν τα Περιφερειακά 

Γραφεία του ΣΕΕ∆∆ στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Τρίπολη, τα οποία 

άρχισαν να λειτουργούν το 2001. Με την αρ. ΣΕΕ∆∆/Φ.6/5044/30-8-2006 Κ.Υ.Α., 

συστάθηκαν δύο επιπλέον Περιφερειακά Γραφεία του ΣΕΕ∆∆, στο Ρέθυµνο µε κατά 

τόπον αρµοδιότητα τους νοµούς των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και 

στην Πάτρα µε κατά τόπον αρµοδιότητα τους νοµούς των Περιφερειών ∆υτικής 
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Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, η έναρξη λειτουργίας των οποίων επίκειται σύντοµα. 

Στο Παράρτηµα (4) γίνεται εκτενής παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης του 

Σώµατος Επιθεωρητών  Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 
Σχήµα 1 : Οργανωτική ∆οµή ΣΕΕ∆∆ 

Συµπληρωµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και την Οικονοµική 

Επιθεώρηση. Κύρια αποστολή της Οικονοµικής Επιθεώρησης βάσει του άρθρου 2 

παράγραφος 2 του Ν.2343/95 είναι :  

α) Ο διαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος των δηµοσίων υπολόγων και των  

δηµοσίων διαχειριστών.  

β) Η καθοδήγηση και εποπτεία (των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών) και η διενέργεια τακτικών και έκτακτων Επιθεωρήσεων και Ελέγχων 

της διοικητικής και διαχειριστικής δραστηριότητας και λειτουργίας όλων των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για την ορθή εφαρµογή των κείµενων 

διατάξεων της αρµοδιότητας αυτών και για τον εντοπισµό των σχετικών 

προβληµάτων τους.  
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γ) Η εισήγηση τρόπων επίλυσης των παραπάνω προβληµάτων και λήψης µέτρων, για 

την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισµού και του προσωπικού και για τη βελτίωση 

του έργου και την αύξηση της αποδοτικότητας.  

δ) Ο καταλογισµός τυχόν ευθυνών σε βάρος των υπαιτίων.  

ε) Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, για καταγγελλόµενα ή 

διαπιστούµενα αδικήµατα που διαπράττονται από υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  

ζ) Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, για τη διαπίστωση απόκτησης των 

περιουσιακών τους στοιχείων από εµφανείς πηγές και πόρους. Επιπλέον, σύµφωνα µε 

τη §1, άρθρο 2 του Π.∆.156/2001, αποστολή της Οικονοµικής Επιθεώρησης είναι:  

1) ο ανεξάρτητος και αντικειµενικός έλεγχος και η έρευνα της λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της οικονοµικής διαχείρισης των 

φορέων που διαχειρίζονται δηµόσιους ή κοινωφελείς πόρους, για τον εντοπισµό και 

την αποτροπή φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης (κατάχρησης, 

σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς), καθώς και την προαγωγή της εµπιστοσύνης του 

κοινού στην οικονοµική, αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία, στη δικαιοσύνη 

και στην ακεραιότητα του συστήµατος και  

2) η παροχή σχετικής ενηµέρωσης και προϊόντων ελέγχου και έρευνας, στη ∆ιοίκηση 

του Υπουργείου Οικονοµικών και στα αρµόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων 

µέτρων.   

 

1.4 Κατηγορίες - Είδη ελέγχου 
 

Κριτήρια για τη διάκριση του ελέγχου αποτελούν11: α) Το άτοµο που διενεργεί τον 

έλεγχο και η σχέση εργασίας του µε τον ελεγχόµενο φορέα (εσωτερικός-εξωτερικός 

έλεγχος, εκτενής αναφορά θα γίνει στην συνέχεια της εργασίας), β) Η έκτασή τους  

(ειδικοί-γενικοί), γ) Ο σκοπός τους  (προληπτικοί-κατασταλτικοί), δ) Η διάρκεια τους 

{Μόνιµοι (∆ιαρκείς), Τακτικοί (Περιοδικοί), Έκτακτοι (Περιστασιακοί)}. Επίσης, 

ανάλογα µε την µέθοδο που ακολουθείται κατά την διαδικασία των ελέγχων, οι 

έλεγχοι διακρίνονται σε κάθετους και οριζόντιους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 

                                                 
11 Meigs W., Larsen J., Meigs R., 1984, ΄΄Ελεγκτική΄΄, Μετάφραση: ∆ιαµαντόπουλος Θ., Ταλαρούγκας 
Ι., Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.19   
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παραπάνω κριτήρια πολλές φορές συµβαδίζουν. Για παράδειγµα, ο εσωτερικός 

έλεγχος είναι µόνιµος (διαρκής) έλεγχος, αλλά κατά κανόνα είναι και γενικός-

λειτουργικός έλεγχος, δηλαδή επεκτείνεται σε ολόκληρο το πεδίο εφαρµογής 

δοσµένης χρονικής περιόδου. Ταυτόχρονα, ο εσωτερικός έλεγχος είναι και 

προληπτικός έλεγχος, αφού διενεργείται στη διάρκεια της εκτέλεσης της πράξης για 

την πρόληψη εκούσιων και ακούσιων σφαλµάτων. Σε ορισµένες δε οικονοµικές 

µονάδες περιλαµβάνεται και τµήµα µε την µορφή του κατασταλτικού ελέγχου 

(υπηρεσία επιθεώρησης), ο οποίος διενεργείται µετά την εκτέλεση των πράξεων για 

την αποκάλυψη ή την καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλµάτων. 

 Συµπληρωµατικά µπορούµε να αναφέρουµε και τους κάτωθι ελέγχους:  

� Γενικοί, είναι εκείνοι που εκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση µιας 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ένα τέτοιο είδος ελέγχου είναι ο έλεγχος 

του ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές. 

� Προληπτικοί, είναι οι έλεγχοι που έχουν ως στόχο την πρόληψη του κινδύνου 

και διενεργούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες των τµηµάτων. Πρόκειται για το 

γνωστό “Control”, που την τελική έγκριση την έχει ο προϊστάµενος του 

τµήµατος. 

� Κατασταλτικοί, είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται αποκλειστικά από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές εκ των υστέρων. Αποσκοπούν στην εξακρίβωση 

εφαρµογής των διαδικασιών και στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν 

στο ακέραιο µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. Επίσης αποβλέπουν 

στην αποκάλυψη και καταστολή λαθών και παραλήψεων, ατασθαλίες, κλοπών 

και κακή διαχείριση των µέσων και πόρων. 

� Μόνιµοι ή ∆ιαρκείς, είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται σε συνεχή βάση και 

λαµβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση της οικονοµικής πράξης, συναλλαγής και 

παραγωγικής λειτουργίας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τους προληπτικούς 

ελέγχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, που διενεργούνται από τα ίδια τα 

τµήµατα και τους προϊσταµένους αυτών. 

� Τακτικοί ή Περιοδικοί, είναι οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται κατά τακτές 

χρονικές περιόδους όπως παραδείγµατος χάρη µια φορά το µήνα µέσα στο 

εξάµηνο ή µέσα στο έτος. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αποκλειστικά από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές. 
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� Έκτακτους ή Περιστασιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις 

είτε µε πρωτοβουλία του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είτε µε εντολή της 

διοίκησης ή κατόπιν συγκεκριµένων καταγγελιών 

� Κρατικός έλεγχος (Τράπεζα της Ελλάδος, εφορία, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.α). 

∆ιενεργείται από διάφορους κρατικούς και ηµικρατικούς φορείς. Είναι αρκετά 

πιο συνοπτικός από τον εξωτερικό έλεγχο και διαφέρει από αυτόν στο ότι δεν 

ακολουθεί γενικώς παραδεκτά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Ειδικότερα 

για τον φορολογικό έλεγχο θα γίνει εκτενής αναφορά στο δεύτερο µέρος της 

πτυχιακής εργασίας. 

� Ο Αναδροµικός ή Κάθετος έλεγχος12 είναι η µέθοδος που ακολουθείται κατά 

τη διενέργεια ενός ελέγχου. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου ερευνώνται µε 

σειρά τα παρακάτω:  

� Τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 

� Ο Ισολογισµός. 

� Η Γενική Εκµετάλλευση. 

� Το Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού. 

� Τα Ισοζύγια µηνών. 

� Τα Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών. 

� Το Γενικό Καθολικό. 

� Το Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο. 

� Τα Αναλυτικά Καθολικά. 

� Τα Αναλυτικά Ηµερολόγια. 

� Τα Παραστατικά. 

Ο ελεγκτής αρχίζει µε το προσαρµοσµένο ισοζύγιο των λογαριασµών ή και 

τον ισολογισµό της ελεγχόµενης µονάδας. Επιβεβαιώνει τα σχετικά µεγέθη που 

παρουσιάζονται στον ισολογισµό, ακολουθώντας µια αντίστροφη πορεία από αυτήν 

που ακολουθήθηκε για την εµφάνιση των εν λόγω µεγεθών στις λογιστικές 

καταστάσεις. Καταλήγει στα αρχικά παραστατικά και ελέγχει µεταγενέστερες 

πράξεις. Τέλος επικοινωνεί µε τρίτους εκτός της ελεγχόµενης µονάδας για την 

αντικειµενικότερη τεκµηρίωση πράξεων και σχέσεων, ειδικά όταν τα παραστατικά 

αυτών έχουν εκδοθεί από την ελεγχόµενη επιχείρηση και δεν αποτελούν, έτσι, ισχυρά 

τεκµήρια. 

                                                 
12 Αθανάσιος Φλιτούρης, Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών (2007), Σηµειώσεις 
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 Υπάρχει ένα σηµείο του αναδροµικού ελέγχου και πιο συγκεκριµένα το 

σηµείο που ο ελεγκτής έχει φτάσει στο ηµερολόγιο που περιέχει αυτοτελείς όλες τις 

πράξεις που, έχουν οικονοµική σηµασία, έχουν λογιστικοποιηθεί και έχουν περαστεί 

στο σύστηµα. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν θα πρέπει ο ελεγκτής να αποφασίσει αν θα 

επιµείνει στην αναζήτηση όλων εκείνων των επιµέρους πράξεων - εγγραφών ή θα 

επιλέξει το δειγµατοληπτικό έλεγχο αυτών που είναι και ο πλέον απαιτούµενος 

τρόπος λόγω του απαγορευτικού κόστους του ελέγχου όλων των πράξεων εκτός από 

την περίπτωση, βεβαία, που το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει κριθεί αναξιόπιστο 

και ο έλεγχος θα διευρυνθεί αναλόγως13  

� Ο Οριζόντιος έλεγχος ακολουθεί µια τελείως αντίστροφη κατεύθυνση. Κατά 

τη διαδικασία του ελέγχου διερευνώνται κατά σειρά τα εξής14  

_ Τα Παραστατικά της επιχείρησης. 

_ Τα Αναλυτικά Ηµερολόγια. 

_ Τα Αναλυτικά Καθολικά. 

_ Το Γενικό Συγκεντρωτικό Ηµερολόγιο. 

_ Το Γενικό Καθολικό. 

_ Τα Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών. 

_ Τα Ισοζύγια µηνών. 

_ Το Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού. 

_ Η Γενική Εκµετάλλευση. 

_ Τον Ισολογισµό. 

_ Τα Αποτελέσµατα Χρήσεως 

Ο ελεγκτής επιλέγοντας ένα δείγµα που αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

εγγράφων ή πράξεων ξεκινάει από τον φάκελο των πρωτότυπων παραστατικών, τα 

οποία µέχρι στιγµής αποτελούν αντικειµενικά τεκµήρια. Όµως για να υπάρχει µια πιο 

ολοκληρωµένη άποψη θα πρέπει να αναζητήσει τα πλέον αξιόπιστα τεκµήρια 

επιβεβαίωσης των µεγεθών που εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις. 

Ελέγχοντας εάν οι εγγραφές περάστηκαν στα αναλυτικά ηµερολόγια και αν 

καταχωρήθηκαν διασπώµενες κατά λογαριασµό στους αντίστοιχους λογαριασµούς 

                                                 
13 Κάντζος Κων/νος, Χονδρακη Αθηνά, 2006,  Ελεγκτική-Θεωρία και πρακτική, Β’ έκδοση, εκδόσεις 
Σταµούλη., σελ 34-36 
14 Αθανάσιος Φλιτούρης, Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών (2007), Σηµειώσεις 
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των αναλυτικών καθολικών, στη συνέχεια στα ισοζύγια και τέλος στις λογιστικές 

καταστάσεις
15 

� Ο συστηµατικός έλεγχος περιλαµβάνει: τον προκαταρκτικό σχεδιασµό του 

ελέγχου, τον σχεδιασµό άλλων ελεγκτικών διενεργειών που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν ενδιαµέσως, τη συνεχή επαφή µε τη διοίκηση καθώς και 

το ενεργό ενδιαφέρον για την ελεγχόµενη επιχείρηση. 

Έτσι, ένας συστηµατικός έλεγχος θα πρέπει να ακολουθήσει, στο κυρίως έργο 

του, τα παρακάτω στάδια: Προκαταρκτική επαφή και ενηµέρωση, έναρξη µε τη 

µελέτη και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ενδιάµεσες εργασίες, 

εργασίες µετά το κλείσιµο των βιβλίων, σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου και της 

ειδικής έκθεσης προς τη διοίκηση. 

� Ο µη συστηµατικός έλεγχος καταφεύγει περισσότερο σε ποιοτικές µεθόδους 

αναγνώρισης και ανάλυσης της ελεγχόµενης µονάδας, σε αυτοσχεδιασµούς 

ελέγχου σύντοµες και συνοπτικές ελεγκτικές διαδικασίες µε χρήση µεθόδων 

όπως οι αριθµοδείκτες, σε συσχέτιση και σύγκριση µε άλλες παρόµοιες 

αντικειµένου µονάδες ή µε τον κλάδο στον οποίο η ελεγχόµενη µονάδα 

ανήκει
16 

 Πρέπει βέβαια  να τονιστεί σε αυτό το σηµείο πως η παραπάνω διάκριση για 

πολλούς συγγραφείς και ερευνητές θεωρείται ως διάκριση των εσωτερικών ελέγχων 

και όχι της ελεγκτικής, όµως για τους σκοπούς της πτυχιακής εργασίας και για να µην 

παραληφθεί καµία επιστηµονικά τεκµηριωµένη άποψη παρουσιάζουµε και τις δύο 

απόψεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

2.1 Ορισµός Εσωτερικού ελέγχου 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί εργαλείο της ∆ιοίκησης, το οποίο τη διαφωτίζει. 

Παρεµβαίνει για να εξετάσει µία διαδικασία ή µία δραστηριότητα του οργανισµού και 

                                                 
15 Κάντζος Κων/νος, Χονδρακη Αθηνα, 2006,  Ελεγκτική-Θεωρία και πρακτική, Β’ έκδοση, εκδόσεις 
Σταµούλη. Σελ 34-36 
16 Κάντζος Κων/νος, Χονδρακη Αθηνα, 2006,  Ελεγκτική-Θεωρία και πρακτική, Β’ έκδοση, εκδόσεις 
Σταµούλη. Σελ 34-36 
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καταθέτει µία διάγνωση η οποία βεβαιώνει λιγότερο ή περισσότερο την καλή 

λειτουργία, µία πρόγνωση, µε σκοπό την επαγρύπνηση των υπευθύνων και της 

κεντρικής διοίκησης και µία θεραπεία, που αποβλέπει στην διασφάλιση των 

συµφερόντων του οργανισµού, στην αξιοπιστία των πληροφοριών, στην 

αποτελεσµατικότητα των ενεργειών και στην ανταγωνιστικότητα17. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής καταρχάς ακούει, προσέχει, παρατηρεί και αναλύει. Έπειτα, συνθέτει τις 

παρατηρήσεις του και προβαίνει σε αφαιρέσεις για να φανταστεί λύσεις, να 

ξαναχτίσει δηλαδή τη διοίκηση. Στο τέλος παράγει µία έκθεση και διανέµει τα 

συµπεράσµατά του.  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει οργανωθεί µέσα στην 

οικονοµική µονάδα και διενεργείται από υπαλλήλους της18. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρµόζει µέτρα ελέγχου τα οποία αποσκοπούν19 

• Στη συστηµατική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην 

προστασία του ανθρώπινου δυναµικού της οικονοµικής µονάδας  

• Στην πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήµατος σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόµων  

• Στη συνεχή ενθάρρυνση και παρακολούθηση της άµεσης εφαρµογής από το 

προσωπικό των εντολών της διοίκησης  

• Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών της επιχείρησης  

• Στη συνεχή και πλήρη συµµόρφωση της διοίκησης µε τους νόµους που 

διέπουν την λειτουργία της οικονοµικής µονάδας.  

Η εκπλήρωση των τριών τελευταίων σκοπών αποτελεί την πρωταρχική επιδίωξη 

των κλάδων του ∆ιαχειριστικού και ∆ιοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ αυτή των 

δύο πρώτων είναι το κύριο µέληµα του Λογιστικού Εσωτερικού Ελέγχου.  

Βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά όλα τα στελέχη του 

οργανισµού (σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης) να ασκούν αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντα τους και µε αυτό τον τρόπο να παρέχει εκτιµήσεις, συστάσεις, απόψεις και 

πληροφορίες που αφορούν τις εξεταζόµενες δραστηριότητες.  

Αντικείµενό του είναι η εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και εφαρµογής 

των διαφόρων λειτουργικών συστηµάτων ενός οργανισµού και των συστηµάτων 

                                                 
17 Κυριάκου Μ., (2006), "Γενικές Αρχές και Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου", Σχολή Επιµόρφωσης 
Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Σ.Ε. Υ. Υ.Ο),.σελ.3 
18 Meigs W., Larsen J., Meigs R., 1984, "Ελεγκτική", Μετάφραση: ∆ιαµαντόπουλος Θ., Ταλαρούγκας 
Ι., Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 16 
19 Παππάς Α., 1999, "Εισαγωγή στην Ελεγκτική", Εκδόσεις Γ. Μπένου, σελ. 110-111 
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ελέγχου αυτών (internal audit), καθώς και η εξέταση της ποιότητας της δράσης των 

οργάνων στα πλαίσια των αναλαµβανοµένων ευθυνών20.  

Αρκετές φορές στον οικονοµικό χώρο δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ των όρων 

«Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου –Εσωτερικοί Έλεγχοι» (internal controls) και 

«Εσωτερικός Έλεγχος» (internal audit).  

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» χρησιµοποιείται για να αποδώσει δυο βασικές 

έννοιες θέτοντας παράλληλα και τα όρια και τις αρµοδιότητες αυτών.  

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (internal controls) είναι το σύνολο των µέτρων 

ελέγχου (controls) εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιµοποιούνται σε µια 

επιχείρηση για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και 

να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση των 

στόχων της επιχείρησης. Τέτοια µέτρα ελέγχου, αλλά όχι και τα µοναδικά, είναι ο 

τρόπος οργάνωσης, οι πολιτικές, τα συστήµατα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα 

πρότυπα, οι επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισµοί, τα 

χρονοδιαγράµµατα, οι εκθέσεις, η τεκµηρίωση της εργασίας και η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου (internal audit).21  

Εσωτερικός έλεγχος (internal audit): είναι µια υπηρεσία της επιχείρησης η οποία 

είναι επιφορτισµένη κυρίως µε καθήκοντα διενέργειας ελέγχου. Η επισκόπηση των 

µέτρων ελέγχου είναι οπωσδήποτε µία από τις σηµαντικότερες αποστολές και 

ευθύνες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Μπορεί ίσως να αναφερθεί ότι η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ‘το µέτρο ελέγχου το οποίο µετρά και αξιολογεί 

την αποτελεσµατικότητα των υπολοίπων µέτρων ελέγχου’.  

Εποµένως µε τον όρο control, (δηλαδή µέτρο ελέγχου, υπό αυτήν την έννοια) 

εννοείται το σύνολο των ελεγκτικών συστηµάτων ενώ µε τον όρο audit εννοείται ένα 

µέρος σε αυτό το σύστηµα το οποίο ελέγχει κατά πόσον τα συστήµατα εσωτερικού 

ελέγχου λειτουργούν σωστά, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο ο ελεγκτής του 

ελέγχου. Αυτό το όργανο ονοµάζεται internal auditor (εσωτερικός ελεγκτής). Ο 

internal auditor είναι κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο σύστηµα ελέγχου. Είναι ένα 

πρόσωπο πρώτα που όµως δεν διεκπεραιώνει υποθέσεις. Ενεργεί εκ των υστέρων για 

λογαριασµό του διατάκτη, εφαρµόζοντας ελεγκτικές µεθόδους.  

 

                                                 
20  Κυριάκου Μ. (2003), "Ποιοτική αναβάθµιση της φορολογικής διοίκησης και εσωτερικός έλεγχος" 
Φορολογική Επιθεώρηση, Τεύχος 656, σελ.1903 
21 Φίλος Ι, (2004), " Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων", Εκδόσεις IQ Group 
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2.2 Ο ρόλος των Προτύπων Ελέγχου 
 

Τα Πρότυπα του ελέγχου αποτελούν ένα αναλυτικό σύνολο οδηγιών για να 

καθοδηγήσουν τους ελεγκτές κατά την ελεγκτική διαδικασία. Τα πρότυπα κυρίως 

αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές: 

Προσόντα του ελεγκτικού προσωπικού: Ανεξαρτησία, απαιτούµενη 

επαγγελµατική προσοχή, έλεγχος ποιότητας, προγραµµατισµός ελέγχου, περιοχές 

εργασίας, αναφορές. 

Τα πρότυπα ελέγχου αναπτύχθηκαν και ακολουθούνται για τους παρακάτω 

λόγους: 

1. Για να παρέχουν οµοιόµορφη καθοδήγηση στους ελεγκτές 

2. Για να δηµιουργήσουν αξιοπιστία και εµπιστοσύνη στο ελεγκτικό επάγγελµα 

3. Για να ενηµερώσουν τους «πελάτες» (το δηµόσιο, τους δηµόσιους 

υπαλλήλους, τη διοίκηση, όσους έχουν έννοµο συµφέρον κ.τ.λ.) για τον ρόλο 

της ελεγκτικής 

4. Για να καθιερώσουν µία βάση για την διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών 

επιθεωρήσεων της ποιότητας του ελέγχου. 

Υπάρχουν διάφορες οµάδες που ωφελούνται από την ύπαρξη των προτύπων 

ελέγχου ποικιλοτρόπως, όπως : 

i. Οι ελεγκτές οι οποίοι λαµβάνουν καθοδήγηση για την διεξαγωγή της 

εργασίας τους 

ii.  Οι ελεγχόµενοι που λαµβάνουν την διαβεβαίωση ότι θα 

χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µέθοδοι ελεγκτικής 

iii.  Οι εκλεγµένοι ανώτεροι υπάλληλοι (officials) και το δηµόσιο που 

λαµβάνουν αυξηµένη διαβεβαίωση ότι οι δηµόσιοι πόροι 

χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και ελέγχονται 

iv. Η διοίκηση που λαµβάνει αυξηµένη διαβεβαίωση ότι φαινόµενα 

διαφθοράς και άλλες οργανωτικές ανεπάρκειες θα επισηµανθούν και 

θα διορθωθούν22 

Τα πιο διαδεδοµένα πρότυπα που εφαρµόζονται κυρίως στους ελέγχους που 

διενεργούνται στον δηµόσιο τοµέα είναι τα παρακάτω: 

                                                 
22 Kincaid J, Sampias W, Certified Government Auditing Professional, Examination Study Guide, 2nd 

Edition σελ.37-38 
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� Γενικώς Παραδεκτά Κυβερνητικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Generally Accepted 

Government Auditing Standards GAGAS, issued by the U.S. Government 

Accountability Office (GAO), Yellow Book )  

� Γενικώς Παραδεκτά Ελεγκτικά Πρότυπα (Generally Accepted Auditing 

Standards, GAAS) 

� Κυβερνητικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Government Internal Audit 

Standards issued by Her Majesty's Treasury, United Kingdom). 

Παρόλο που τα παραπάνω πρότυπα είναι τα πιο διαδεδοµένα παγκοσµίως, διότι 

εξειδικεύονται κυρίως στους κυβερνητικούς ελέγχους, οι ελεγκτές µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν και άλλα πρότυπα όπως: 

o Τα Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου (The Institute of 

Internal Auditor Standards, IIA)  

o Τα πρότυπα (C.O.CO) του Καναδικού Ινστιτούτου  των Ορκωτών 

Λογιστών (Canadian Institute of Chartered Accountants Standards, 

CICA)  

o Πρότυπα Ελεγκτικής (Auditing Standards issued by Internal 

Organization of Supreme Audit Institutions Standards, INTOSAI)  

Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται στον 

ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, έχουν δικαίωµα εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, 

µε την συµµετοχή τους σε εξετάσεις, να εξασφαλίσουν έναν τίτλο πιστοποίησης της 

επάρκειας των γνώσεων τους. Παραδείγµατα τέτοιων πιστοποιήσεων είναι: 

� Certified Internal Auditor (CIA) 

� Certification in Control Self - Assessment (CCSA) 

� Certified Government Auditing Professional (CGAP) 

� Certified Financial Services Auditor (CFSA) 

 

2.3 Είδη Ελέγχου 

2.3.1 ∆ιάκριση των Ελέγχων 
 

Λόγω του εύρους του αντικειµένου του Εσωτερικού Ελέγχου, για λόγους αναλύσεως 

και για καλύτερη κατανόησή του, θεωρείται σκόπιµη η αναφορά ως προς τη διάκριση 

των ελέγχων. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως "Σύµβουλος της ∆ιοίκησης" δεν 

περιορίζεται στον «παραδοσιακό οικονοµικό έλεγχο» (Financial Audit), δηλαδή 
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έλεγχος επί των οικονοµικών καταστάσεων και µόνο· αντιθέτως κινείται σε ένα 

ευρύτερο πεδίο εφαρµογής. Ακόµη και η σηµερινή του διάσταση και διάκρισή του σε 

τρία είδη - κατηγορίες, δηλαδή σε διοικητικούς, οικονοµικούς και λειτουργικούς 

ελέγχους, του θέτει περιορισµούς, µε τη στενή ερµηνεία των εννοιών αυτών, παρότι 

έχει αποµακρυνθεί αρκετά από τα παραδοσιακά πλαίσια. 

Με το σκεπτικό και µόνο ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την 

αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή έλεγχος 

όλων των διαδικασιών, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε µετά βεβαιότητας ότι τα 

είδη του Εσωτερικού Ελέγχου είναι τόσα, όσες και οι δραστηριότητες του φορέα: 

έχουµε ελέγχους οικονοµικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς, ελέγχους παραγωγής, 

τεχνικούς ελέγχους κάθε είδους, προµηθειών και πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού, ποιοτικού ελέγχου, διαχείρισης αποθεµάτων, παραγωγικών µέσων και 

γενικά έλεγχος επί όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ελεγκτικό 

ενδιαφέρον.  

Θα µπορούσαµε να δεχθούµε ότι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε τρία 

και µόνο είδη, υπό την ευρεία έννοια και µε την προϋπόθεση ότι όλες οι 

δραστηριότητες, εντάσσονται ανάλογα, στις τρεις ανωτέρω κατηγορίες ελέγχου, 

δηλαδή στους οικονοµικούς, διοικητικούς και λειτουργικούς ελέγχους και δεν µπορεί 

να αποτελέσουν εξαίρεση.  

Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουµε ότι οι έλεγχοι δεν µπορούν να 

λειτουργήσουν µεµονωµένα, ανά είδος, καθώς στην πράξη εµπλέκονται πολλά είδη 

ελέγχου ενισχύοντας ή συµπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, ανάλογα µε το ελεγχόµενο 

αντικείµενο και τη βαρύτητα που θέλουµε να προσδώσουµε σε αυτό. 

 

2.3.1.1  Έλεγχοι παραγωγής.  
 

Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το κατά 

πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το 

κατά πόσο οι παραγόµενες ποσότητες είναι σύµφωνες µε το εγκεκριµένο από τη 

διοίκηση πρόγραµµα, το κατά πόσο γίνεται σωστή χρήση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού, όπως επίσης αν ο εφοδιασµός των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της παραγωγής, δηλαδή, αν τηρούνται οι προδιαγραφές των προϊόντων και 

αν γίνεται εκπαίδευση των στελεχών. 
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2.3.1.2 Οικονοµικοί έλεγχοι.  

 

Οι οικονοµικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας, της σωστής απεικόνισης και της αξιοπιστίας των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

2.3.1.3 ∆ιοικητικοί έλεγχοι.  

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν το 

κατά πόσο ένα τµήµα διοικείται σωστά. Κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης 

διαφορετικό από αυτό των οικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων. Οι διοικητικοί 

έλεγχοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειµενικών 

επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων τις επιµέρους λειτουργίες σε όλο το εύρος των. 

Αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και τη στρατηγική του φορέα 

ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως επίσης τη διαχείριση των παραγωγικών 

µέσων, του ανθρώπινου δυναµικού των διαθεσίµων πόρων και γενικά όλες τις 

δραστηριότητες του φορέα ως προς το διοικητικό σκέλος. 

 

 

 

2.3.1.4 Λειτουργικοί έλεγχοι.  

 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits) είναι έλεγχοι που αποβλέπουν στο κατά 

πόσο ένα τµήµα λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά και αν εφαρµόζονται οι 

προβλεπόµενες διαδικασίες. 

 

2.3.1.5 Έλεγχος Συστηµάτων Μηχανογράφησης / Πληροφορικής 
 

Είναι ο έλεγχος της λειτουργίας των µηχανογραφικών εφαρµογών, έλεγχος 

λειτουργίας µηχανογραφικών εγκαταστάσεων, δικτύων και επικοινωνιών, έλεγχος 

ανάλυσης δεδοµένων. Με τον έλεγχο αυτό επιδιώκεται η επάρκεια και η 

αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, η διαπίστωση του βαθµού 
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ασφάλειας στην συγκέντρωση, στην επεξεργασία, στην µεταφορά και στη διαφύλαξη 

της πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Έλεγχος Συστηµάτων Μηχανογράφησης 

είναι προληπτικού, καθοδηγητικού και κατασταλτικού χαρακτήρα. 

 

2.3.1.6  Έλεγχος συµµόρφωσης 
 

 Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό στη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τους 

προσυµφωνηµένους όρους και κανόνες της επιχείρησης π.χ. συµµόρφωση µε τους 

όρους των συµβάσεων δανείων, µε τις διαδικασίες προµηθειών, των συστηµάτων 

πληροφορικής µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες κ.τ.λ. 

 

2.3.1.7Έλεγχος Ειδικών Θεµάτων 
 

 Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό την αντιµετώπιση ειδικών εξειδικευµένων 

προβληµάτων π.χ. έλεγχος Θυγατρικών εταιρειών 

 

2.3.2 Παράδειγµα εφαρµογής διαφόρων ειδών  εσωτερικού ελέγχου 
 

Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερθέντων κατηγοριών ελέγχου, θεωρούµε 

σκόπιµο να αναφέρουµε ένα παράδειγµα: 

Εκδίδεται αίτηση αγοράς, δίδεται παραγγελία στον προµηθευτή και την 

εκτελεί. Παραλαµβάνονται οι πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και εξοφλείται το 

τιµολόγιο. Στο παράδειγµα αυτό, στόχος του ελεγκτή είναι να διενεργήσει έλεγχο από 

το αρχικό στάδιο «αίτηµα για αγορά µέχρι και το οριστικό κλείσιµο αυτής, που είναι 

η εξόφληση του τιµολογίου». Εδώ, ο οικονοµικός έλεγχος στοχεύει το κατά πόσο η 

πληρωµή έγινε σύµφωνα µε το ύψος του ποσού που αρχικά είχε συµφωνηθεί. Ο 

διοικητικός έλεγχος στοχεύει το κατά πόσο το τµήµα προµηθειών έλαβε τις σωστές 

αποφάσεις κατά το στάδιο της αγοράς, ενώ ο λειτουργικός έλεγχος επισηµαίνει το 

κατά πόσο εφαρµόσθηκαν οι υπάρχουσες διαδικασίες. 
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2.4 Εργαλεία άσκησης εσωτερικού ελέγχου 

2.4.1 Τα συστήµατα ERP ως εργαλεία στην άσκηση του εσωτερικού 
έλεγχου 
 

Το ERP είναι ακρωνύµιο του «Enterprise Resource Planning». Σχεδιασµός 

επιχειρηµατικών πόρων. Είναι ένα εργαλείο για να εκτελούνται οι καθηµερινές 

εργασίες της επιχείρησης. Αποτελείται από µια σειρά modules (πχ. Λογιστήριο, 

Αποθήκες, Παραγωγή, Προσωπικό κλπ). Κάθε module µοιράζεται µε τα άλλα τις 

πληροφορίες που φυλάσσονται σε µια βάση δεδοµένων. Το ERP βοηθάει να πέσουν 

τα τείχη µεταξύ των τµηµάτων µιας εταιρίας. 

Οι πιο διαδεδοµένοι λόγοι που χρειαζόµαστε ένα ERP σύστηµα είναι οι εξής: 

� Ενιαία οικονοµική πληροφόρηση 

� Ολοκληρωµένη   παρακολούθηση   των   πελατών   και των παραγγελιών τους 

� Τυποποίηση και επιτάχυνση της παραγωγής  

� Περιορισµός των αποθεµάτων  

� Τυποποίηση της ∆ιαχείρισης προσωπικού 

Πλεονεκτήµατα  ERP 

� Μείωση του ∆ιοικητικού κόστους 

� Μείωση της επένδυσης 

� Μείωση των αδρανών χρόνων παραγωγής 

� Ορθολογικότερα µεγέθη παραγγελιών και παρτίδων παραγωγής 

� Αποτελεσµατικότερος Συντονισµός. 

 

Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια: Μείωση των αποθεµάτων, µείωση του χρόνου 

εξυπηρέτησης-διεκπεραίωσης, περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη, περισσότερη 

προσαρµοστικότητα στις ανάγκες του πελάτη. 

Με άµεση επίπτωση στην αύξηση του Κύκλου εργασιών , των κερδών, του 

µεριδίου της αγοράς,  της παραγωγικότητας 

Πίσω από το πρόγραµµα υπάρχει η κατασκευαστική εταιρία που πρέπει να 

διαθέτει : 

Γνώση του νοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  

Γνώση της επιχειρηµατικής κουλτούρας του πελάτη 

Πεπειραµένους τεχνικούς στην χρήση των εργαλείων, του λογισµικού, και στην 

ανάλυση των αναγκών του πελάτη  
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 Βιωσιµότητα 

Ικανότητα να παρέχει µακροχρόνια υποστήριξη και συντήρηση.  

Η θέληση και η επιχειρηµατική σκοπιµότητα να βελτιώνει και να επεκτείνει το 

προϊόν. 

 

2.4.1.1 Πώς τα ERP βοηθούν στη διενέργεια των Εσωτερικών Ελέγχων 
 

Περιβάλλον έλεγχου 

� Η  τυποποιηµένη  και  συνεκτική  δοµή των διαδικασιών είναι ενσωµατωµένη 

στο ίδιο το πρόγραµµα του ERP. 

� Αξιολόγηση των κίνδυνων 

� Έγκαιρη επισήµανση των αποκλίσεων  

� Πληροφόρηση της ∆ιοίκησης 

� Ένα αποτελεσµατικό Workflow αναλύει το µέγεθος και τις επιπτώσεις των 

κίνδυνων. 

∆ραστηριότητες Έλεγχου 

� Οι επιθεωρήσεις βοηθούνται από εργαλεία ενσωµατωµένα στο ERP όπως η 

λειτουργία "Qurey by forms" (Ερωτήσεις µέσω φορµών) ή πρόσθετα εργαλεία 

που συνδέονται µε αυτό (OLAP, Excel) επιτρέπουν διασταυρώσεις στοιχείων 

και έκτακτες ad hoc αναφορές. 

� Οι εγκρίσεις δίνονται µε ηλεκτρονική υπογραφή. 

� Το workflow φροντίζει για την αποστολή των κατάλληλων µηνυµάτων στα 

εξουσιοδοτηµένα για την έγκριση πρόσωπα.  

� Οι διαδικασίες και οι πολιτικές τηρούνται γιατί ενσωµατώνονται σε πίνακες ή 

σε προγράµµατα του ERP.  

� H υπηρεσία εσωτερικού έλεγχου ελέγχει µόνο την σωστή σύνταξη και 

συντήρηση των παραµέτρων. 

� Τα ευαίσθητα δεδοµένα φυλάσσονται στην database του ERP και είναι 

διαθέσιµα µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

� Οι µεταβολές βασικών δεδοµένων καταχωρούνται σε «ηµερολόγια 

µεταβολών» (logs). 

� Ανάλογα µε τις διαπιστώσεις ενεργοποιούνται διαδικασίες workflow µε 

ειδικές ειδοποιήσεις µέσω e-mail. 
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Παρακολούθηση 

Ο κατασκευαστής του σωστού ERP πρέπει και οφείλει να εγγυάται τον σωστό 

σχεδιασµό του συστήµατος παρακολούθησης. Οι παράµετροι ελέγχονται από την 

διοίκηση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες µεταβολής του απαιτούν την έγκριση της 

υπηρεσίας εσωτερικού έλεγχου. Τα διάφορα Logs παρέχουν πληροφόρηση για το εάν 

οι διαδικασίες εκτελούνται κανονικά (χρόνος, συχνότητα, εµβέλεια, παραδοτέα, 

κόστος). 

Οι κανόνες του διέπουν τις διαδικασίες είναι: καθολικοί, αδιαµφισβήτητοι, 

ενσωµατωµένοι στο Σύστηµα, προσπελάσιµοι (ως πληροφορία) σε κάθε 

εµπλεκόµενο, προσπελάσιµοι (για µεταβολές) µόνον σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα. ∆εν 

απαιτούν έντυπους κανονισµούς µε εκδόσεις που πρέπει να αποσύρονται κατά την 

κυκλοφορία της νέας έκδοσης κλπ. είναι εποµένως αποτελεσµατικοί 

Πληροφόρηση και επικοινωνία 

Τα  ERP  παράγουν αναφορές  µε λειτουργικά, οικονοµικά στοιχεία σύµφωνα 

µε τους κείµενους νόµους και κανονισµούς  

Ειδική Τεχνολογία υπόµνησης και ενηµέρωσης µέσω e-mail  

Οι  διαδικασίες και  τα δικαιώµατα  και  υποχρεώσεις των στελεχών, 

φυλαγµένα στην βάση και ελεγχόµενα, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται 

όποτε πρέπει και σε όσους πρέπει και µόνον. 

Τα ERPs βελτιώνοντας σηµαντικά τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες 

του, επιτυγχάνουν την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και βελτιώνουν 

κατά πολύ την εταιρική διακυβέρνηση καθιστώντας ευκρινέστερες τις πληροφορίες.  

 

2.5 Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικού Εσωτερικού Ελέγχου  

2.5.1 Γενικά 
 

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες, µορφή και µέγεθος. Σε αυτά τα πλαίσια 

δεν µπορεί να θεωρηθεί κανένα συγκεκριµένο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου το 

µυστικό της επιτυχίας καθώς το επιχειρηµατικό περιβάλλον δραστηριοποίησης της 

κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό. Ανάλογα λοιπόν, µε τα χαρακτηριστικά της κάθε 

οικονοµικής µονάδας δηµιουργείται το κατάλληλο Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Εντούτοις ορισµένα χαρακτηριστικά µπορούν να θεωρηθούν σαν κρίσιµα για την 

επιτυχία ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Τέτοια λοιπόν χαρακτηριστικά είναι: 

1. Ανεξαρτησία 

2. Οργανωτικό Σχέδιο 

3. Ικανοποιητικό Σύστηµα Εξουσιοδότησης, Αρµοδιοτήτων και Ευθυνών 

4. Λογιστική ∆ιάρθρωση 

5. Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 

6. Κατάλληλο και Λειτουργικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

2.5.1.1 Ανεξαρτησία 
 

Ανεξαρτησία σηµαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες 

τις δραστηριότητες, αρχεία και διαδικασίες της οικονοµικής µονάδας. ∆ιεξάγουν τον 

έλεγχό τους απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε παρεµβάσεις έχοντας την δέσµευση της 

διοίκησης για ανεξαρτησία του έργου τους. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου 

εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι έλεγχος υπάγεται και αναφέρεται µόνο στο 

ανώτατο επίπεδο.  

Ο ∆ιευθυντής εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται µε εισηγήσεις και εκθέσεις στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η άµεση επικοινωνία του εσωτερικού ελέγχου µε την 

∆ιοίκηση φανερώνει την σπουδαιότητα του ελεγκτικού έργου και προσδίδει κύρος 

και αντικειµενικότητα στο έργο τους. 

 

2.5.1.2 Οργανωτικό Σχέδιο 
 

Οι ασχολίες κάθε επιχείρησης, το µέγεθος της, ο χώρος, η δοµή αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες για τη δηµιουργία ενός οργανωτικού σχεδίου. Η ∆ιοίκηση 

ενδιαφέρεται για ένα αποτελεσµατικό και λειτουργικό σύστηµα στο οποίο βασικές 

προϋποθέσεις είναι η αυτονοµία του και η σωστή κατανοµή των αρµοδιοτήτων 

µεταξύ των µελών του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ένα οργανωτικό σχέδιο πρέπει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης και να ελέγχει τη σωστή καταγραφή των λογιστικών στοιχείων. Έτσι 

κάθε τµήµα αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες του χωρίς να επεµβαίνει στις 
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αρµοδιότητες και στη λειτουργία των άλλων τµηµάτων, χωρίς βέβαια αυτό να 

σηµαίνει ότι θα λειτουργεί χωρίς τη συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα. Άλλωστε 

όλοι έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς για την οµαλή λειτουργία της 

επιχείρησης µε αποτέλεσµα να επιδιώκουν όλοι την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων της. Κάθε ένας µέσα σε ένα τµήµα διαθέτει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, 

οι οποίες ορίζονται ακριβώς έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη ηθεληµένα ή ακούσια.  

Σκοπός ενός οργανωτικού σχεδίου είναι να µην µπορεί ένα µόνο άτοµο να 

εκτελεί ολόκληρες λειτουργίες, δηλαδή από την αρχή ως το τέλος, αλλά να γίνεται σε 

περισσότερα στάδια. Θα πρέπει δηλαδή η συγκεκριµένη λειτουργία να 

εξουσιοδοτείται, να εγκρίνεται, να εκτελείται και να καταγράφεται. 

 

2.5.1.3 Συστήµατα Εξουσιοδότησης, Αρµοδιοτήτων και Ευθυνών 
 

Σε όλες τις επιχειρήσεις µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους υπάρχει µια ιεραρχία 

κατανοµής προσωπικού, εργασιών και ευθυνών η οποία µπορεί να ξεκινάει από τους 

απλούς εργαζόµενους και να φτάνει στην Γενική Συνέλευση και τους διευθυντές. Η 

δηµιουργία ενός Συστήµατος Ελέγχου µε τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος 

εξουσιών, αρµοδιοτήτων και ευθυνών, πρέπει να εξασφαλίζει τις συναλλαγές όσον 

αφορά : 

Πραγµατοποίηση των συναλλαγών: κατά τη διάρκεια των συναλλαγών ο 

Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να ελέγχει αν έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες 

διαδικασίες οι οποίες ορίζονται από αυτόν, και είναι σύµφωνες µε την πολιτική της 

εταιρίας. Για αυτό οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται από άτοµα τα οποία έχει ορίσει η 

εταιρία. 

Καταχώρηση των συναλλαγών: γίνεται από τα άτοµα που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί για αυτήν τη δραστηριότητα και τις τηρούν σύµφωνα µε τις 

ηµεροµηνίες, τα ποσά και τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. 

Πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία: η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία 

γίνεται ύστερα από έγκριση παραθέτοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύµφωνα 

πάντα µε το είδος της επιχείρησης. 

Σύγκριση των υπολοίπων των βιβλίων µε την απογραφή: ανά µικρά. τακτά 

χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης π.χ. αποθέµατα, εµπορεύµατα, χρηµατικά διαθέσιµα κ.α. Με αυτό τον 
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τρόπο ελέγχεται η εγκυρότητα των βιβλίων και γίνεται σύγκριση αυτών µε την 

απογραφή ώστε να διαπιστωθούν τυχόν απώλειες ή κλοπές των περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 

2.5.1.4 Λογιστική ∆ιάρθρωση 
 

Για να είναι ικανοποιητικό ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να µετράει 

την αποτελεσµατικότητα των υπόλοιπων οργανωτικών µονάδων δηµιουργώντας ένα 

λογιστικό σύστηµα το οποίο θα πρέπει να διαθέτει: 

� ∆ιάγραµµα λογαριασµών, σύµφωνα µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

� Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών, για το οποίο πρέπει να 

ενηµερωθούν όλοι όσοι έχουν τις ανάλογες αρµοδιότητες 

� Περιγραφή θέσεων, που παρουσιάζουν λεπτοµερώς το ρόλο, τις ευθύνες και 

το σκοπό κάθε εργαζόµενου µέσα στην εταιρία 

� Χρησιµοποίηση πρωτοβάθµιων λογαριασµών ελέγχου που ανήκουν στο 

Γενικό Καθολικό, το οποίο πρέπει να ενηµερώνεται κανονικά. Απαραίτητο 

είναι και το Αναλυτικό Καθολικό. Έτσι άλλος ενηµερώνει το Γενικό και 

άλλος το Αναλυτικό Καθολικό και γίνεται καταµερισµός εργασίας στο 

χειρόγραφο σύστηµα.  Χρησιµοποίηση   αριθµηµένων   εσωτερικών   

εγγράφων,   τα  οποία είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό, θεωρηµένα και 

έτοιµα για έλεγχο.  

� Έλεγχο των εισερχόµενων στοιχείων, ταξινόµηση και αρχειοθέτησή τους. 

Όταν γίνεται µια συναλλαγή τα χαρτιά που έρχονται πρέπει να κατανεµηθούν 

σωστά για τυχόν επόµενη χρήση τους. 

 

2.5.1.5 Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 
 

Κάθε Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου δηµιουργεί ένα εξειδικευµένο σύστηµα 

πρόσληψης προσωπικού, εκπαίδευσης και επίβλεψής του. Οι προσλήψεις γίνονται µε 

την παρουσίαση βιογραφικού σηµειώµατος ή εγγυητικών επιστολών. Ακολουθεί 

συνέντευξη και σε ορισµένες περιπτώσεις γίνονται εξετάσεις για τις ικανότητες των 

υπαλλήλων.  
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Οι καινούριοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα για την 

αποφυγή λαθών. Η εκπαίδευση τους γίνεται ανάλογα µε τη θέση την οποία καλούνται 

να καλύψουν και ανάλογα µε τις γνώσεις και την προϋπηρεσία τους. Η εκπαίδευση 

τους είναι κυρίως πρακτική και µετακινείται σε πολλά τµήµατα ελαχιστοποιώντας 

την πιθανότητα λαθών. Η επίβλεψη του προσωπικού πρέπει να γίνεται συνεχώς για 

να ελέγχεται η απόδοση τους και να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις. 

 

2.5.1.6 Κατάλληλο και Αποτελεσµατικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να απαρτίζεται από ικανά άτοµα γιατί 

ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την επιτυχία του. Ο ορκωτός λογιστής θα πρέπει να 

εξετάσει την απόδοση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Σηµαντικός παράγοντας για την αποτελεσµατικότητα του είναι η ανεξαρτησία 

του από τις άλλες λειτουργίες, καθώς δεν µπορεί να ελέγχεται από τη διεύθυνση την 

οποία ελέγχει το ίδιο το σύστηµα. Για αυτό και το τµήµα παίρνει εντολές µόνο από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εξωτερικός έλεγχος. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά 

εξετάζονται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις σχετικά µε τον εξωτερικό έλεγχο. Με 

σκοπό την πληρέστερη προσέγγιση της έννοιας του εξωτερικού ελέγχου, αναλύεται 

τόσο το θεσµικό πλαίσιο όσο και το πλαίσιο εργασίας του εξωτερικού ελέγχου. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των βασικότερων ειδών εξωτερικού 

ελέγχου, του ρόλου του εξωτερικού ελεγκτή και των σηµαντικότερων 

πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την χρησιµοποίηση του εξωτερικού ελέγχου. 
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3.1.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 
 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται στο λογιστικό σύστηµα µιας µονάδας, αλλά και σε 

άλλα επιµέρους οργανωτικά συστήµατα, τα οποία µπορούν εµµέσως να επηρεάζουν 

την αποτελεσµατικότητα του λογιστικού συστήµατος, µε την χρήση ελεγκτικών 

standards αλλά και άλλων µεθόδων τις οποίες θα κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίες ο 

ελεγκτής. 

3.1.2 Θεσµικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου 
 

Στον εξωτερικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές, διενεργούν τον έλεγχο κυρίως στο 

λογιστικό σύστηµα της οικονοµικής µονάδας, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που 

είναι διεθνώς αναγνωρισµένο. 

Σύµφωνα µε το εν λόγω πλαίσιο:  

Πιστοποίηση της ορθότητας: αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου είναι κυρίως η 

πιστοποίηση της ορθότητας της παρουσίασης της οικονοµικής µονάδας στις 

λογιστικές καταστάσεις αυτής, βάση των γενικών αποδεικτικών λογιστικών αρχών. 

Έκθεση του ελεγκτή: η πιστοποίηση αυτή αναγράφεται στην έκθεση του ελεγκτή, η 

οποία αποτελεί το προϊόν επαγγελµατικής και προσεκτικής εφαρµογής των 

ελεγκτικών , καθώς και κάθε άλλων µέσων και µεθόδων που είναι αναγκαία. 

Σχετική έγγραφη εντολή: όλοι οι έλεγχοι αναλαµβάνονται µαζί µε την σχετική 

έγγραφη εντολή, αλλά και χωρίς ικανή εξουσιοδότηση, στην οποία αναφέρεται το 

είδος ή ο σκοπός του ζητούµενου ελέγχου. 

Ελεγκτικό προσωπικό: κατά την διάρκεια του ελέγχου, το ελεγκτικό προσωπικό θα 

πρέπει να διατηρεί αµεροληψία, αντικειµενικότητα, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και 

επαγγελµατική ευθύνη, έναντι το ελεγχόµενου. 

Εξειδικευµένα άτοµα: κάθε έλεγχος και κάθε εργασία σχετική µε αυτόν, θα πρέπει 

να αναλαµβάνεται από εξειδικευµένα άτοµα, κατάλληλα προς την τεχνική 

εκπαίδευση και ικανότητα ως ελεγκτές. Ο ελεγκτής που την αναλαµβάνει φέρει την 

τελική ευθύνη για τον έλεγχο. ∆ικαίωµα υπογραφής έχουν µόνο αυτοί που κατέχουν 

την άδεια ορκωτού λογιστή όπου για να την αποκτήσουν περνούν από εξετάσεις 

γραπτές. Επίσης και η εµπειρία καθορισµένης χρονικής διάρκειας, παίζει ρόλο στη 

διεξαγωγή ελέγχου υπό την εποπτεία ελεγκτή µε άδεια.  
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 Επαγγελµατική βελτίωση: ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να είναι σωστός, 

υπεύθυνος και ικανός. Θα πρέπει να προσπαθεί συνέχεια να βελτιώνει την 

επαγγελµατική και επιστηµονική του κατάρτιση και ποιότητα των υπηρεσιών του. Θα 

πρέπει να είναι αντικειµενικός δίκαιος και ικανός να εξυπηρετήσει τους ελεγχόµενους 

πελάτες του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύµφωνα µε τις ευθύνες του προς 

την κοινωνία και το θεσµό του ανεξάρτητου ελεγκτή. Ως προς τους συναδέλφους του 

θα πρέπει να φέρεται σωστά και να εργάζεται µε τρόπο ώστε να προάγει καλές 

σχέσεις και συνεργασία µεταξύ των µελών του επαγγέλµατος. 

 

 

3.1.3 Πλαίσιο Εργασίας του Εξωτερικού Ελέγχου 
 

Γενικότερα ο εξωτερικός ελεγκτής έχει µεγάλη ευθύνη ως προς τους γύρω του. Στα 

πλαίσια της εν λόγω ευθύνης, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να συµπεριφέρεται 

άψογα, µε τρόπο που να υπηρετήσει την κοινωνία. Επιπρόσθετα, ο εξωτερικός 

ελεγκτής Πρέπει να είναι οργανωτικός και πάντα να κάνει προκαθορισµένες κινήσεις 

εφαρµόζοντας το διεθνώς αναγνωρισµένο πλαίσιο. 

Σύµφωνα µε το διεθνώς αναγνωρισµένο πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθούνται 

τα παρακάτω στάδια: 

Σχεδιασµός του ελέγχου. Ο υπεύθυνος ελεγκτής θα πρέπει να προγραµµατίσει, 

σε συνεννόηση µε τον ελεγχόµενο, τόσο τον χρόνο έναρξης του ελέγχου όσο και την 

κατάλληλη κατανοµή εκείνων των φάσεων αυτού, ώστε ο έλεγχος τελικά να µην 

αποβεί σε βάρος, ούτε των ελεγκτών αλλά ούτε των ελεγχόµενων. Υπάρχουν στάδια 

και µεγέθη των λογιστικών καταστάσεων, των οποίων ο έλεγχος µπορεί να αρχίσει, 

έτσι ώστε να µειωθεί ο φόρτος εργασίας κατά την τελική φάση, που ακολουθεί του 

κλεισίµατος των λογιστικών βιβλίων και της σύνταξης λογιστικών καταστάσεων από 

την ελεγχόµενη µονάδα. Η ανάθεση τµηµάτων, ο προϋπολογισµός και ο επιµερισµός 

του συνολικού ελέγχου αυτού στο κατάλληλο ελεγκτικό προσωπικό γίνεται µε τη 

βοήθεια ειδικών, για κάθε κλάδο επιχειρήσεων, ελεγκτικών οδηγιών και 

προγραµµάτων. Γι' αυτό ο έµπειρος ελεγκτής χρησιµοποιεί τα φύλλα εργασίας 

προηγούµενων ελέγχων, αν έχουν εγκριθεί από την ίδια ελεγκτική εταιρεία ή και 

προκαταρκτικές επαφές και συνεντεύξεις µε το κατάλληλο προσωπικό της 
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ελεγχόµενης µονάδας για ενηµέρωση τουλάχιστον του φακέλου µε τα γενικά στοιχεία 

της µονάδας. 

Αξιολόγηση εσωτερικής οργάνωσης και ελέγχου. Γενικά, η µελέτη και 

αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης της ελεγχόµενης µονάδας, αλλά και εκείνων 

των τµηµάτων της, ειδικότερα του λογιστηρίου, της µηχανογράφησης και των 

αποθηκών, που άπτονται περισσότερο του διενεργούµενου ελέγχου, είναι το δεύτερο 

στάδιο µετά τον βασικό σχεδιασµό. Η εσωτερική οργάνωση περιλαµβάνει: το 

οργανόγραµµα της µονάδας, τις περιγραφές θέσεων εργασίας των διαφόρων 

τµηµάτων, τα εγχειρίδια διαδικασιών και οδηγιών δράσεως, καθώς κάθε τεχνική ή 

µεθοδολογία και πολιτική προς την επίτευξη των στόχων της µονάδας γενικά ή και 

επιµέρους τµηµάτων αυτής. Τον ελεγκτή περισσότερο ενδιαφέρει η εσωτερική 

οργάνωση του λογιστηρίου και ο τρόπος λειτουργίας αυτού (ειδικότερα η λειτουργία 

του συγκεκριµένου λογιστικού συστήµατος). 

Ανασκόπηση και επίβλεψη του ελέγχου. Για κάθε φάση και κάθε τοµέα του 

ελέγχου, ο υπεύθυνος του ελέγχου θα πρέπει να προϋπολογίσει ικανό χρόνο για 

επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας των υφισταµένων σε κάθε επίπεδο. 

Κατά την διάρκεια και των τριών σταδίων εξέχουσα σηµασία διαδραµατίζουν 

τόσο τα φύλλα εργασίας όσο και τα ικανά τεκµήρια. Ειδικότερα, από την µία πλευρά, 

το γεγονός του ελέγχου, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής αυτού αλλά και των 

λεπτοµερειών επί των οποίων ο ελεγκτής στήριξε την εκφρασθείσα απ' αυτόν γνώµη, 

πρέπει να προκύπτει µέσα από τα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας αποτελούν, 

επίσης, και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που θα αµφισβητηθεί το 

πόρισµα του ελεγκτή ή τµήµατα αυτού. Από την άλλη πλευρά, τα τεκµήρια που θα 

συλλέγουν από επιθεώρηση, παρατήρηση, ερωτήσεις, επιβεβαιώσεις και 

υπολογισµούς, θα πρέπει να είναι ικανά για να στηρίξουν τη γνώµη του ελεγκτή. Η 

διαδικασία αυτή συντελείται σε δύο στάδια, το πρώτο έγκειται στην συλλογή των 

τεκµηρίων και το δεύτερο στην αξιολόγηση αυτών. 

 

3.2 Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards) 

3.2.1 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
 

Προκειµένου η διενέργεια ελέγχων από τους ελεγκτές – λογιστές να ανταποκρίνεται 

σε όσα επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα, είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας κοινής 
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αντίληψης ως προς το τι συνθέτει έναν «επαρκή έλεγχο». Αυτό µε τη σειρά του είναι 

απαραίτητο και για την άσκηση, κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό, ποιοτικού 

ελέγχου επί του έργου των ελεγκτών. Το ελεγκτικό έργο µπορεί να επιµετρηθεί και να 

αξιολογηθεί µόνο µε την ύπαρξη ενός «µέτρου». Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες 

οι οποίες βοηθούν τους ελεγκτές – λογιστές στην εκπλήρωση των επαγγελµατικών 

υποχρεώσεών τους, ονοµάζονται «Ελεγκτικά Πρότυπα». 

Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), όπως επιτάσσει η ελληνική 

νοµοθεσία µε το άρθρο 137 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, έχουν 

διαµορφωθεί στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

26 της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). 

Αναπτύχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) µετά από την εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του 

Σ.Ο.Ε.Λ. στις 9 Ιουνίου 2004. Ακολούθως, τα Ε.Ε.Π. εγκρίθηκαν από τον Γενικό 

Γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 5 Οκτωβρίου και 

δηµοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου του 2004 (Φ.Ε.Κ. 1589). Τα Ε.Ε.Π. συνθέτουν 

ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σώµα κανόνων, που διέπει τους διενεργούµενους από 

τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) οικονοµικούς 

ελέγχους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί ή 

έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Τα Ε.Ε.Π., στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 

ελεγκτές στο να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και στο να 

επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και 

αντικειµενικό. 

Στόχο της Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί επίσης και η καθολική αναγνώριση και 

παραδοχή των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων η οποία προϋποθέτει και 

συνεπάγεται τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο και, 

ιδιαίτερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσαρµογή των Προτύπων 

στις εξελίξεις αυτές. 

∆εδοµένου ότι οι αρχές επί των οποίων είναι εδραιωµένα τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) είναι οι αρχές οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆.Ε.Π.), παρέχεται στους ελεγκτές η δυνατότητα της 

επικουρικής επίκλησης των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (∆.Ε.Π.), είτε για 

σκοπούς ερµηνείας είτε για σκοπούς συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών 

Προτύπων (Ε.Ε.Π.). 
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Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, µε βάση το Φ.Ε.Κ. 1589/2004 

οµαδοποιούνται στις παρακάτω επτά Κατηγορίες: 

1. Εισαγωγικά Θέµατα (Ε.Ε.Π. 1100,1110,1120) 

2. Γενικές αρχές και ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200,2210,2220,2230,2240,2250,2260) 

3. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 

(Ε.Ε.Π. 3300,3310,3315,3320,3330,4400,4401,4402) 

4. Ελεγκτική Μαρτυρία 

(Ε.Ε.Π.5500,5501,5505,5510,5520,5530,5540,5545,5550,5560,5570,5580) 

5. Χρησιµοποίηση της Εργασίας Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600,6610,6620) 

6. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700,7710,7720) 

7. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι (Ε.Ε.Π. 8800) 

 

Ελεκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ 

Πριν την υιοθέτηση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων που 

αναπτύχθηκαν από την Ε.Λ.Τ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1589) το έτος 2004, τα Ελεγκτικά Πρότυπα 

που κατηύθυναν τους ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων της χώρας µας ήταν 

τα Πρότυπα που είχαν εκδοθεί από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Τα 

συγκεκριµένα Ελεγκτικά Πρότυπα δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τ.β΄ 1119/1979 και 

126/1993, αφού προηγουµένως είχαν λάβει την έγκριση του Εποπτικού συµβουλίου 

του Σ.Ο.Λ.. Σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών «οι δια της µακροχρόνιας 

πρακτικής των ελεγκτών δοκιµαζόµενες και καθιερωµένες έννοιες, αντιλήψεις και 

µέθοδοι διαµορφώνουν τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής οι οποίες 

αποτελούν τα ελεγκτικά πρότυπα». Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. αφορούσαν 

πρωταρχικά τους τακτικούς ελέγχους των Ανώνυµων Εταιριών και των µεγάλων 

οργανισµών, είχαν όµως εφαρµογή και επί των λοιπών εξωτερικών ελέγχων µε 

εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγµατογνωµοσύνες. 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ., τα οποία ήταν αναλυτικά και 

εξειδικευµένα, ήταν οµαδοποιηµένα στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

1. Τα Βασικά Πρότυπα, τα οποία αναφέρονταν γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, 

στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή. 

2. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αφορούσαν την τεχνική του εξωτερικού 

ελέγχου. 

3. Τα Πρότυπα Εκθέσεων, τα οποία πραγµατεύονταν τη σύνταξη και το περιεχόµενο 

της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 
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4. Τα Πρότυπα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, τα οποία αφορούσαν τη γενικότερη 

συµπεριφορά του ελεγκτή. 

 

3.2.2 Ελεγκτικά Πρότυπα του Αµερικάνικου Ινστιτούτου Ορκωτών 
Λογιστών 
 

Το 1947 αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α. από το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστών Α.Ι.Ο.Λ. τα δέκα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής που ισχύουν 

µέχρι σήµερα και τυγχάνουν της γενικής αποδοχής από τους επαγγελµατίες ορκωτούς 

λογιστές όχι µόνο όλων των Πολιτειών της Αµερικής, αλλά και από τις περισσότερες 

ξένες ελεγκτικές και λογιστικές  επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 Αυτά τα πρότυπα δεν είναι τόσο εξειδικευµένα ώστε να κατευθύνουν τους ελεγκτές 

στην καθηµερινή άσκηση του έργου τους. Συνθέτουν όµως ένα πλαισιακό σύνολο 

αρχών και κατευθύνσεων. Συνοπτικά, τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Α.Ι.Ο.Λ. είναι τα 

παρακάτω: Γενικά Πρότυπα (General Standards), Πρότυπα Ελεγκτικού Έργου 

(Standards of Fieldwork), Πρότυπα Εκθέσεως Ελέγχου (Standards of Reporting). 

 

3.2.3 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες 

πραγµατοποιείται από µια υποεπιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants, I.F.A.C.), την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων (International Auditing Practice Committee, I.A.P.C.). Η 

I.A.P.C., η οποία είναι µια µόνιµη επιτροπή του Συµβουλίου της I.F.A.C., επιλέγει 

θέµατα για λεπτοµερή µελέτη και τα αναθέτει άλλες υποεπιτροπές για µελέτη και 

υποβολή σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου πραγµατοποιείται από την I.A.P.C. και 

ακολούθως διανέµεται στα µέλη της I.F.A.C. 

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε 

πολλές χώρες, διαφέρουν κατά µορφή και περιεχόµενο. Η I.A.P.C. λαµβάνει γνώση 

παρόµοιων εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσµα κάθε παρόµοιας γνώσης 

εκδίδει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή 

αποδοχή. Τα ∆.Ε.Π. περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, µαζί µε 

άλλες σχετικές οδηγίες µε µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. 
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Τέλος, τα ∆.Ε.Π. δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς κανονισµούς που διέπουν 

τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων σε µια 

συγκεκριµένη χώρα. 

 

3.3 Είδη Εξωτερικών Ελέγχων. 

3.3.1 Εισαγωγή 
 

Με βάση το στοιχείο που επιλέγει κάθε ελεγκτής να δώσει έµφαση οι έλεγχοι 

διακρίνονται σε: Χρηµατοοικονοµικοί έλεγχοι, Λειτουργικοί έλεγχοι, Έλεγχοι 

αποδοτικότητας, Έλεγχοι συµµόρφωσης, Ειδικοί έλεγχοι. 

 

3.3.2 Χρηµατοοικονοµικός Έλεγχος 
Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος είναι ο έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών µεγεθών που 

αφορούν στην χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της δράσεως των 

οικονοµικών µονάδων. 

Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος ελέγχει βασικά την αξιοπιστία και 

αποτελεσµατικότητα του λογιστικού συστήµατος της ελεγχόµενης µονάδας στην 

µέτρηση και παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών και των αποτελεσµάτων 

της. 

 

3.3.3 Λειτουργικός Έλεγχος 
 

Κατά τον λειτουργικό έλεγχο επιδιώκεται να αξιολογηθεί κατά πόσο µια λειτουργία, 

συνολική ή αποσπασµατική και όχι απαραίτητα χρηµατοοικονοµικής φύσεως, 

εκτελείται σύµφωνα µε κάποια δεοντολογικά ή επιστηµονικά κριτήρια και αρχές του 

συγκεκριµένου κλάδου, αλλά και σύµφωνα µε τις γενικότερες επιχειρησιακές και 

διοικητικές αρχές (κανονισµούς, εγχειρίδια διαδικασιών, ελέγχους πληροφόρηση, 

κ.λπ.). 
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3.3.4 Έλεγχος Αποδοτικότητας 
 

Ο έλεγχος αποδοτικότητας κυρίως απασχολεί τους εσωτερικούς ελεγκτές και 

ενδιαφέρεται για το αν µια διαδικασία ή λειτουργία σε έναν οργανισµό φέρνει θετικά 

αποτελέσµατα σ' αυτόν. 

 

3.3.5 Έλεγχος Συµµόρφωσης 
 

Ο έλεγχος συµµόρφωσης σκοπό έχει την διαπίστωση της συµµόρφωσης µε κάποιους 

προσυµφωνηµένους όρους ή προδιαγεγραµµένες διαδικασίες των εµπλεκόµενων 

µερών (π.χ. συµµόρφωση προς τους όρους δανειακών συµβολαίων, συµβολαίων 

συνεργασίας ή χρήσης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνιών, επιχορηγήσεων, προδιαγραφών 

έργων, κ.λπ.). 

 

3.3.6 Ειδικοί Έλεγχοι 
 

Ακόµη υπάρχει ο ειδικός έλεγχος ο οποίος δεν συµπεριλαµβάνεται σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες, αρκεί ο ελεγκτής να έχει την ικανότητα να τον διεκπεραιώσει. 

Στους ελέγχους ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ανατίθεται υποχρεωτικά στους ορκωτούς ελεγκτές της 

εταιρίας. Εάν η εταιρία δεν ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές, τότε ο έλεγχος 

ανατίθεται σε δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους των τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής 

ή Αγροτικής, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση και προσόντα για έλεγχο 

και διορίζονται σύµφωνα µε το νόµο23  

Ειδικός έλεγχος µπορεί να είναι κάθε έλεγχος ο οποίος δεν εµπίπτει σε µια 

από τις παραπάνω συγκεκριµένες κατηγορίες, αρκεί να έχει την ικανότητα ο ελεγκτής 

να τον διεκπεραιώσει. Σ' αυτούς ανήκει και ο δικαστικός έλεγχος του άρθρου 634 του 

Κώδικα Πολιτικής δικονοµίας, που πραγµατοποιούν εµπειρογνώµονες εξωτερικοί 

ελεγκτές. 

 

 

                                                 
23 Κάντζος Κωνσταντίνος, 1995, Ελεγκτική 
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3.4 Ο Ρόλος και η ∆ράση του Εξωτερικού Ελεγκτή 
 

Ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής σταθµίζει τα εσωτερικά ζητήµατα µίας οικονοµικής 

µονάδας, ο εξωτερικός ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς να συσχετισθεί 

µε τα άτοµα και τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις 

αδυναµίες µιας επιχείρησης. Η έλλειψη κάθε είδους δεσµών µε τους διοικούντες την 

οικονοµική µονάδα και την αυτοτέλεια της δράσης το απέναντι στις επιδράσεις τους 

αποτελούν το καλύτερο πιστοποιητικό του κύρους και της ευρύτατης χρησιµότητας 

και ορθότητας των πορισµάτων του. 

Στις περισσότερες οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες σήµερα ο εξωτερικός 

ελεγκτής δεν θεωρείται επάγγελµα αλλά λειτούργηµα. Όσο αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα των οικονοµικών σχέσεων τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία η 

οργάνωση και η συγκρότηση του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούργηµα , 

µε επαρκή και σαφώς οριοθετηµένο πλαίσιο δράσης. Σήµερα αποτελεί καθολικό 

αίτηµα η διαύγεια στις οικονοµικές συναλλαγές για το σύνολο του παραγωγικού και 

διοικητικού δυναµικού των επιχειρήσεων, καθώς και των ευρύτερων στρωµάτων του 

κοινωνικού συνόλου. Η εξασφάλιση αυτή ανεβάζει την στάθµη των προσδοκιών και 

των απαιτήσεων των πελατών των εξωτερικών ελεγκτών. 

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

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

τη σφυρηλάτηση της επαγγελµατικής τους οντότητας. Άλλα απαραίτητα προσόντα 

που πρέπει να κατέχει ο ελεγκτής είναι τα ακόλουθα: 

Υψηλό επίπεδο εξειδικευµένων γνώσεων,  οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται και να 

προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις δυναµικές εξελίξεις της οικονοµικής επιστήµης.  

Απόκτηση πείρας µέσα από την µακροχρόνια ενασχόληση τους µε το αντικείµενο του ελέγχου. 

Θα πρέπει τα θέµατα που ασχολούνται να έχουν έναν αυξητικό βαθµό δυσκολίας έτσι ώστε η 

πείρα που θα αποκτάται να είναι πλήρως αξιοποιήσιµη για τα νέα δεδοµένα που θα 

προκύπτουν. 

Αναπτυγµένη κριτική ικανότητα και αντιληπτικότητα, χωρίς ενδοιασµούς και χρονοτριβές. Η 

κρίση του είναι από τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας ελεγκτής για να κατανοεί 

και να ιεραρχεί τη σπουδαιότητα των µεγεθών της Ελεγκτικής. 
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Ευστροφία πνεύµατος και έφεση να αυτοσχεδιάζει και να επινοεί διαρκώς νέες 

µεθόδους και διαδικασίες, προκειµένου να µπορεί να απλοποιεί σύνθετες 

καταστάσεις. 

Σιγουριά και αυτοπεποίθηση για την ορθότητα του έργου του και τα συµπεράσµατα στα 

οποία καταλήγει, για να µην γίνεται έρµαιο αντιφατικών στοιχείων και µεγεθών που 

επιδέχονται πολλές ερµηνείες. 

Λεπτότητα, διπλωµατικότητα και διακριτικότητα στις επαφές του και στη εκτέλεση των 

καθηκόντων του, καθώς δεν είναι απλό ο έλεγχος του κύκλου των εργασιών και των 

άλλων προσώπων. 

 Ευχέρεια τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Καθώς και καλλιέργεια 

της ικανότητας να πείθει για την ορθότητα των απόψεων του και την αναγκαιότητα 

των πράξεών του. 

Προθυµία για συνεργασία µε τους ελεγχόµενους και την καλλιέργεια σχέσεων 

αµοιβαίας κατανόησης και αλληλοενηµέρωσης. 

Εργατικότητα, εµµονή και επιµέλεια στο έργο του, το οποίο είναι ιδιαίτερα λεπτό, 

αποκλεισµός συµβιβαστικών λύσεων που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν την εικόνα 

της ελεγχόµενης µονάδας για χάρη των διοικούντων και σε βάρος του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου. 

Μεταξύ άλλων, και σε κάθε περίπτωση, ο Ορκωτός ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος 

του Σ.Ο.Ε. οφείλει24: 

· Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχόµενων, αλλά και των 

συναδέλφων του. 

· Να µην αναλαµβάνει οποιαδήποτε ανατιθέµενη σε αυτόν εργασία, αν δεν ήταν 

βέβαιος ότι είχαν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και διαδικασίες. 

· Να µην χρησιµοποιεί την ιδιότητά του Ορκωτού Ελεγκτή για την 

εξυπηρέτηση των ιδιωτικών του συµφερόντων. 

· Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε 

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

· Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέλη του Σ.Ο.Ε. ή ελεγκτικούς 

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

µέσα. 

                                                 
24 Φ.Ε.Κ.364/7-5-97 τευχος Β' ορίζονται οι Κανόνες Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας (Κ.Ε.∆.), 
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Επίσης, σύµφωνα µε το 4ο άρθρο του Κανονισµού Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας κάθε µέλος του Σ.Ο.Ε. όφειλε πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά 

τρόπο αντικειµενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόµενου. 

Όλα τα παραπάνω, ικανότητες (επιστηµονική κατάρτιση, κριτική ικανότητα, 

ευστροφία πνεύµατος, κ.α) αποκρυσταλλώνονται στο τελευταίο στάδιο της 

ελεγκτικής διαδικασίας που είναι η έκθεση ελέγχου.  

Η έκθεση ή πιστοποιητικό ελέγχου αποτελεί το βασικό προϊόν του εξωτερικού ελέγχου 

και κάνει γνωστά στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων τα ευρήµατά του. Αυτή η 

έκθεση, προσθέτει αξία στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς περιέχει την αντικειµενική και 

ανεξάρτητη γνώµη του εξωτερικού ελεγκτή για ακριβοδίκαιη παρουσίαση της πραγµατικής 

θέσης της επιχείρησης  µέσω  των  οικονοµικών της καταστάσεων, σύµφωνα µε  τον  νόµο  (Ν. 

2190/1920). 

 

3.5 Πλεονεκτήµατα από την Χρήση του Εξωτερικού Ελεγκτή 
 
Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλώς από τη χρησιµοποίηση των ορκωτών 

λογιστών. Τα οφέλη αυτά που αποκοµίζει µια επιχείρηση δικαιολογούν απόλυτα το 

σηµαντικό κόστος αυτής της επιλογής του. Επιπρόσθετα όλων των ήδη 

προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων που δηµιουργεί για τις επιχειρήσεις η 

χρησιµοποίηση των εξωτερικών ελεγκτών, όπως είναι νοµιµότητα και η εγκυρότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων, η συνεχής βελτίωση του λογιστικού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Οι ανώνυµες εταιρίες που προσλαµβάνουν ελεγκτές απολαύουν 

κάποια πλεονεκτήµατα τα οποία είναι τα εξής: 

Ο διατασσόµενος έλεγχος διαχειρίσεως των ανωνύµων εταιριών ανατίθεται 

υποχρεωτικός σε ορκωτό ελεγκτή εφόσον η ελεγχόµενη εταιρία έχει τακτικό ελεγκτή 

εκ του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. 

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικός ή προαιρετικός χρησιµοποιούν 

ορκωτό ελεγκτή, το µετά τον έλεγχο δυνάµενο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό που 

αναφέρεται στο ποσό των καταβληθέντων µισθών και ηµεροµισθίων και στις 

αποδοχές εν γένει του απασχοληθέντος προσωπικού απαλλάσσει τις επιχειρήσεις 

οιουδήποτε επανέλεγχου επί του σηµείου τούτου εκ µέρους ασφαλιστικού 

οργανισµού.  
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Ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

προκειµένου να καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των ανωνύµων εταιριών, 

µπορεί να περιορισθεί και να λάβει υπόψη του αποκλειστικός το παρά του ορκωτού 

ελεγκτή εκδιδόµενο πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

επιχειρήσεως, εφόσον στον εν λόγω πιστοποιητικό να µην γίνεται ρητή µνεία ότι 

εκδίδεται για φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόµων περί φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και οποιασδήποτε άλλη 

διάταξη σχετικού νόµου. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής οφείλει να παράσχει στο 

προϊστάµενο της εκάστοτε ∆.Ο.Υ. κάθε πληροφορία ή εξήγηση την οποία ο 

προϊστάµενος ήθελε να ζητήσει σε σχέση µε τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και 

στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν σ' αυτά και γενικώς κάθε αναγκαίο στοιχείο ή 

διευκρίνιση ,για τον προσδιορισµό της φορολογικής ύλης. 

 

3.6 Σχέση Εσωτερικού - Εξωτερικού Ελέγχου 

3.6.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνεται η σχέση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου. Η εν λόγω σχέση οριοθετείται αφενός µε την παρουσίαση των 

σηµαντικότερων οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου, αφετέρου µε την παράθεση των σηµαντικότερων ερευνών που έχουν 

διενεργηθεί σε παγκόσµια κλίµακα σχετικά µε την αλληλεξάρτηση των δύο εννοιών. 

 

3.6.2 Οµοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Οι βασικότερες οµοιότητες µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου δύναται να 

κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω οµάδες: 

1. Το επάγγελµα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου 

οριοθετείται µέσα από ένα σύνολο διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Σε αυτά 

τα πλαίσια τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος διενεργούν 

την ελεγκτική διαδικασία µε βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και τον Κώδικα 

∆εοντολογίας 
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2. Ο επιχειρησιακός κίνδυνος αποτελεί σηµαντικό στοιχείο που επηρεάζει 

τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές (Sawyer, 

2003). 

3. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της οικονοµικής µονάδας ενδιαφέρει 

τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές . 

4. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι σηµαντική εξίσου και για τους δύο. 

5. Και οι δύο λειτουργίες, τα αποτελέσµατα της δραστηριότητάς τους τα 

παρουσιάζουν µέσω των εκθέσεων των ελεγκτών. 
 
 

3.6.3 ∆ιαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότητες διαφορές µεταξύ εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου, όπως προκύπτουν µέσα από την εκτενή επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας: 

1. Στόχοι. Οι στόχοι των εσωτερικών ελεγκτών είναι καθορισµένοι από τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αντίθετα, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές δεν είναι µέρος της οργάνωσης, αλλά δεσµεύονται από αυτή. Οι στόχοι 

τους τίθενται µε βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 

2. Ισχύ λογιστικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλες τις συναλλαγές 

τις επιχείρησης. Αντίθετα, ο εξωτερικός έλεγχος καλύπτει µόνο εκείνες τις 

διαδικασίες που συµβάλλουν στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και τις 

χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

3. Πεδίο εργασίας. Το πεδίο εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, περιλαµβάνει την 

οργάνωση, τους στόχους, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη διαχείριση των 

κινδύνων και τις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσµα, 

ο εσωτερικός έλεγχος εστιάζει σε µελλοντικά γεγονότα. Αντίθετα, το πεδίο 

εργασίας του εξωτερικού ελέγχου αφορούν αποκλειστικά οι οικονοµικές 

καταστάσεις. Κατά συνέπεια, ο εξωτερικός έλεγχος παράσχει µια αντικειµενική 

άποψη για τα οικονοµικά θέµατα της οικονοµικής µονάδας εστιάζοντας σε 

ιστορικά δεδοµένα (πραγµατικά). 

4. ∆ιαφορετική προσέγγιση στο Σύστηµα Εσωτερικό Ελέγχου. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές βλέπουν όλες τις πτυχές που αφορούν το οργανωτικό κοµµάτι του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Αντίθετα οι εξωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν 
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το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά µε τον 

λογιστικό - χρηµατοοικονοµικό τοµέα. 

5. Συχνότητα του ελέγχου. Από την µία πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται 

σε ολόκληρη την χρονική περίοδο, αφού έχει συγκεκριµένες αποστολές το οποίο 

θεσπίζεται σύµφωνα µε το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε δραστηριότητας. Από 

την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος εφαρµόζεται µε ετήσια συχνότητα. 

6. Ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο εσωτερικός έλεγχος για τον 

προγραµµατισµό της δραστηριότητάς του είναι πολύ υψηλός. Αντίθετα, ο 

εξωτερικός έλεγχος χρησιµοποιεί τις πληροφορίες των κινδύνων για τον 

προσδιορισµό της φύσης τους, την χρονική περίοδο, τον έλεγχο και τις 

διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε περιοχές της χρηµατοοικονοµικής πλευράς. 

7. Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου. Ο εσωτερικός έλεγχος λαµβάνει υπόψη τους 

επόµενους παράγοντες κινδύνου: (Colbert, 1995):1) Κλίµα ηθικής και πίεση στη 

∆ιοίκηση για επίτευξη των στόχων. 2) Ικανότητα, επάρκεια, και ακεραιότητα από 

το προσωπικό. 3) Μέγεθος, ρευστότητα και αύξηση του όγκου των συναλλαγών. 

4) Τις οικονοµικές καταστάσεις. 5) Ηµεροµηνία και αποτέλεσµα των 

προηγούµενων λογιστικών ελέγχων.6)Βαθµός µηχανοργάνωσης.7)  Γεωγραφική 

διασπορά των διαδικασιών. 8)Επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του  

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 9) Οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνολογικές, ή 

οικονοµικές αλλαγές. 10) Αποδοχή των διαπιστώσεων λογιστικού ελέγχου και 

µέτρα που λαµβάνονται διορθωτικά. 

Αντίθετα ο εξωτερικός έλεγχος λαµβάνει υπόψη µόνο τους παράγοντες που 

σχετίζονται ή δύναται να επηρεάσουν το «αντικείµενο» της ελεγκτικής 

διαδικασίας, τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Για να κατανοήσουµε τη σηµασία του φορολογικού ελέγχου, ιδιαίτερα στη δύσκολη 

οικονοµική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, πρέπει πρώτα να δούµε τις έννοιες της 

φοροδιαφυγής και παραοικονοµίας, καθώς και την αλληλοεπίδρασή τους.  

 Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές αρχές 

στο πλαίσιο της προσπάθειας τους για δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι η 

φοροδιαφυγή. Μολονότι οι (ταµειακές) επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στα δηµόσια 

έσοδα είναι εύκολα αντιληπτές από το κοινωνικό σύνολο, λιγότερο σαφείς 

παραµένουν οι λοιπές ή συνακόλουθες οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις του 

φαινοµένου, παρακάτω συνοψίζονται οι λόγοι που καθιστούν τη φοροδιαφυγή µείζον 

κοινωνικό πρόβληµα και περιγράφονται τα θέµατα που σχετίζονται µε την έννοια και 

τη µέτρησή της.  

 Η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, το οποίο 

συµβάλλει στη µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και τη διεύρυνση 

της κοινωνικής ανισότητας25. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φοροδιαφυγή 

στρεβλώνει την κατανοµή και την αναδιανοµή των οικονοµικών πόρων βραχυχρόνια 

και µακροχρόνια. Πιο συγκεκριµένα η φορολογία, και κατ' επέκταση η φοροδιαφυγή, 

επηρεάζει το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και συνεπώς, σε βάθος χρόνου, τη 

δοµή της οικονοµίας, τις αποφάσεις σχετικά µε την προσφορά και ζήτηση εργασίας 

κατά κλάδο ή επάγγελµα, τη διαχρονική κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ 

κατανάλωσης και αποταµίευσης, τις τιµές, το ύψος και το ρυθµό αύξησης των 

εισαγωγών, τη ροή εισοδήµατος στην αλλοδαπή κ.λπ. Παράλληλα, η φοροδιαφυγή 

περιορίζει την αναδιανεµητική λειτουργία της προοδευτικής φορολογίας από τα 

πλουσιότερα προς τα φτωχότερα άτοµα, αυξάνει τα φορολογικά βάρη των νοµοταγών 

φορολογουµένων και θίγει τη δίκαιη και ίση µεταχείριση ατόµων µε παρόµοιο 

εισόδηµα. Επιπρόσθετα, στο βαθµό που αφαιρεί από το ∆ηµόσιο πόρους που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση κρατικών δαπανών, η 

                                                 
25 . Matsaganis, M. and M. Flevotomou (2010). 
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φοροδιαφυγή οδηγεί σε αύξηση των δανειακών αναγκών του κράτους, περιορισµένη 

δυνατότητα δηµόσιων επενδύσεων, χαµηλότερη ποιότητα και ποσότητα παρεχόµενων 

δηµόσιων αγαθών και δυσκολίες στην εφαρµογή του κοινωνικού κράτους. Από τα 

παραπάνω γίνεται σαφές ότι το κόστος από τη φοροδιαφυγή σε ατοµικό επίπεδο 

διαχέεται άµεσα και έµµεσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, θίγοντας έτσι και 

κοινωνικές οµάδες που καταβάλλουν συστηµατικά και µε συνέπεια τους φόρους που 

τους αναλογούν. Η έννοια και η µέτρηση της φοροδιαφυγής υπόκεινται σε 

θεωρητικούς και πρακτικούς περιορισµούς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα της 

οικονοµίας, του φορολογικού πλαισίου και του φορολογικού µηχανισµού. 

Επίσης, παρουσιάζοντας (βλ. σχήµα 2, 3 και πίνακα 1)  µερικά από  τα 

πρόσφατα δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 

οικονοµικού έτους 200926 αντιλαµβανόµαστε µια επιπλέον ένδειξη για την ύπαρξη 

και τις διαστάσεις της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. 

 
Σχήµα 2, Ποσοστό φορολογουµένων ατόµων κάτω από το αφορολόγητο όριο ή µε µηδενικό δηλωθέν εισόδηµα 

                

ΦΟΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

30,79%

ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ

ΟΙ

16,62%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

52,59%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Σχήµα 3: Κατανοµή φόρου ανάλογα µε την κατηγορία φορολογούµενου 

 

 

                                                 
26 Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, www.gsis.gr 
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Πίνακας 1: ∆ιάρθρωση φορολογικής βάσης 

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ

ΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ

ΟΣ ΦΟΡΟΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΣ
Η ΦΟΡΟΣ 

€ € % 
ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΙ   6.931.771.391 - 52,59 ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΙΠΟΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ   2.190.536.796 - 16,62 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - 4.057.980.414 30,79 

ΣΥΝΟΛΟ 13.180.288.601 100,00 

            

            

* Μισθωτοί - Συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται οι φορολογούµενοι που έχουν εισόδηµα από µισθούς ή συντάξεις - εν 
γένει -  χωρίς να αποκλείεται και εισόδηµα άλλης πηγής και φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών 

            

* Λοιποί  φορολογούµενοι χαρακτηρίζονται οι φορολογούµενοι που φορολογούνται µε την κλίµακα των µη 
µισθωτών (σε αντίθεση µε τα προγενέστερα οικονοµικά έτη εµφανίζουν και µισθωτό εισόδηµα όταν αυτό υπολείπεται 
του µισού του δηλωθέντος εισοδήµατος) 

 

Πολλοί µιλούν για παραοικονοµία αλλά ελάχιστοι µπορούν να δώσουν ένα 

πλήρη και γενικά αποδεκτό ορισµό της γιατί είναι ένα σύνθετο φαινόµενο και γι' αυτό 

υπάρχει διαµάχη στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο ορισµός ο οποίος έχει επικρατήσει έως 

σήµερα είναι ότι παραοικονοµία είναι το τµήµα εκείνο της οικονοµικής 

δραστηριότητας η οποία ασκείται νόµιµα -λαθραία- παράνοµα και δεν περιλαµβάνεται 

στα επίσηµα εθνικολογιστικά στοιχεία. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να 

καταγραφεί από τις επίσηµες στατιστικές υπηρεσίες. Μια απλή µέθοδος για την 

εκτίµηση της ύπαρξης αυτών των δραστηριοτήτων είναι η διαπίστωση ότι στους 

εθνικούς λογαριασµούς οι καταναλωτικές δαπάνες εµφανίζονται υπερβολικά 

υψηλότερες σε σχέση µε τα επίσηµα καταγεγραµµένα συνολικά εισοδήµατα. Αυτό 

συµβαίνει γιατί στους εθνικούς λογαριασµούς δεν καταγράφονται π.χ. οι αµοιβές 

από: ιδιαίτερα µαθήµατα, αδήλωτα εισοδήµατα διαφόρων νόµιµων επιχειρηµατικών-

εµπορικών δραστηριοτήτων, αµοιβές σε είδος, αµοιβές από µη κύρια απασχόληση, 

αυτοαπασχόληση, οικιακές εργασίες, λαθρεργασία και εισοδήµατα από διάφορες 

παράνοµες δραστηριότητες. 
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Σε αναλύσεις φορέων της αγοράς και σε άρθρα του Τύπου πολύ συχνά 

παρατηρείται σύγχυση της έννοιας της φοροδιαφυγής µε την έννοια της 

παραοικονοµίας, κάτι που οδηγεί σε ανακριβή συµπεράσµατα27. Είναι λάθος να 

ταυτίζεται η παραοικονοµία µε τη φοροδιαφυγή  (βλ. σχήµα 4), αν και ένα µέρος της 

φοροδιαφυγής συνδέεται µε την παραοικονοµία. Η παραοικονοµία µπορεί να 

συµβαίνει και στη νόµιµη οικονοµία µε τη µη έκδοση π.χ. τιµολογίων αγοράς.  

Σχήµα 4 : Φοροδιαφυγή - Παραοικονοµία 

Επιπλέον, η φοροδιαφυγή µπορεί να µην συνδέεται µε το παραγόµενο προϊόν 

δεδοµένου ότι παρατηρείται και στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και 

κεφαλαίων. Η φοροδιαφυγή, συνεπώς, συνδέεται µε την «αδήλωτη οικονοµία», ενώ η 

παραοικονοµία µε τη « µη καταγεγραµµένη οικονοµία». Άρα είναι σαφές ότι η 

έννοια της φοροδιαφυγής είναι ευρύτερη εκείνης της παραοικονοµίας και 

ενισχύει την τελευταία. 

Το φαινόµενο της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής συναντάται σε όλες 

τις ανθρώπινες κοινωνίες και τώρα και στο παρελθόν . Στην αρχαία Ελλάδα ένας 

Ολύµπιος θεός επανέφερε στη ζωή ένα θνητό και όταν έγινε έρευνα από τους άλλους 

θεούς αποδείχθηκε ότι ο θεός αυτός είχε δωροδοκηθεί. Η πρώτη, επίσης, περίπτωση 

φοροδιαφυγής σηµειώθηκε το 300Π.Χ . στα σύνορα Αθηνών-Μεγάρων όταν ένας 

                                                 
27 Επίσης δεν θα πρέπει να συγχέεται η φοροδιαφυγή (tax evasion) µε την φοροαποφυγή (tax 
avoidance). Η φοροαποφυγή είναι µια πράξη η οποία συντελείται χωρίς παράβαση της νοµοθεσίας 

Σύνολο παραοικονοµίας Σύνολο φοροδιαφυγής 

Ο   Ι. Οικονοµική δραστηριότητα που δεν καταγράφεται, αλλά τα αντίστοιχα εισοδήµατα και οι έµµεσοι φόροι δηλώνονται (αποδίδονται) στην εφορία. 
Παραοικονοµία χωρίς φοροδιαφυγή. 

Π ΟιΙΙ. Οικονοµική δραστηριότητα που δεν καταγράφεται και τα αντίστοιχα εισοδήµατα και οι έµµεσοι φόροι δεν δηλώνονται (αποδίδονται) στην 
εφορία. Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή. 
ΠΙ: Η προστιθέµενη αξία καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασµούς, αλλά τα αντίστοιχα εισοδήµατα και οι έµµεσοι φόροι δεν δηλώνονται 
(αποδίδονται) στην εφορία, π.χ. αγροτική παραγωγή και οικοδοµική δραστηριότητα. Φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία.  
IV: Το τµήµα της φοροδιαφυγής που δεν συνδέεται µε την τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα, π.χ. φοροδιαφυγή στις µεταβιβαστικές πληρωµές, 
στη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών, στα τέλη κυκλοφορίας. Φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία. 
ΠΗΓΗ: Καλυβιανάκης κ.α. 1993 
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γεωργός (ο Λεύκων), προκειµένου να αποφύγει το δασµό, που επιβάλλετω τότε στο 

µέλι, δοκίµασε να φέρει µέλι στην Αθήνα σε ασκούς κρυµµένους µέσα σε κοφίνια µε 

κριθάρι. Σκόνταψε όµως το γαϊδουράκι και σκορπίστηκε το φορτίο, τότε οι 

τελωνειακοί ανακάλυψαν τον πρώτο δράστη φοροδιαφυγής ( άλλα µεν Λεύκωνος 

όνος φέρει, άλλα δε Λεύκων). 

Οι κυριότερες αιτίες ύπαρξης αυτού του φαινοµένου είναι: 

• Η τάση και η ροπή κάθε ανθρώπου να αποφύγει οποιαδήποτε επιβάρυνση και 

ιδίως φορολογική, και ο βαθµός διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο 

ευσυνειδησίας και κοινωνικοοικονοµικών αξιών των µελών µιας κοινωνίας. 

• Η διάρθρωση της αγοράς εργασίας και ειδικότερα το ποσοστό των ελεύθερων 

επαγγελµατιών- αυτοαπασχολούµενων στην οικονοµία σε σχέση µε εκείνων 

οι οποίοι προσφέρουν εξαρτηµένη εργασία (µισθωτοί).Στη χώρα µας το 

ποσοστό εκείνων που προσφέρουν εξαρτηµένη εργασία δεν υπερβαίνει το 

40%, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες υπερβαίνουν το 60% (π.χ. στην Αγγλία 

συµβαίνει το αντίστροφο). 

• Το µέγεθος του διακινούµενου «βρώµικου χρήµατος» που συνδέεται µε :τα 

ναρκωτικά, την πορνεία, της εµπορία όπλων, τις δωροδοκίες και την 

κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος. 

• Η υψηλή φοροδιαφυγή, η επιεικής ή ανύπαρκτη τιµωρία των παρανοµούντων 

παραοικονοµούντων και η µεµπτή συµπεριφορά ορισµένων δηµοσίων 

υπαλλήλων. 

• Η δυσπιστία των πολιτών προς την πολιτεία, σχετικά µε τη χρηστή διαχείριση 

του δηµοσίου χρήµατος- του προϊόντος της φορολογίας και την ποιότητα των 

προσφερόµενων δηµοσίων αγαθών-υπηρεσιών. 

• Ο βαθµός του κρατικού παρεµβατισµού και οι επιβαρύνσεις του ( 

περιορισµοί, πανσπερµία και συχνές αλλαγές νόµων και µέγεθος του 

δηµόσιου τοµέα ). 

• Τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά της χώρας: µετανάστες (νόµιµοι και 

λαθραίοι) και µετακινούµενοι πληθυσµοί από τον αγροτικό στον αστικό 

τοµέα. 

• Η οργάνωση και το µέγεθος των επιχειρήσεων (µικρές-µεγάλες-πολυεθνικές) 

• Η οργάνωση των φοροτεχνικών-διοικητικών αρχών. 
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Η παραοικονοµία είναι ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής πραγµατικής 

οικονοµίας. Η πραγµατική οικονοµία αποτελείται από: την επίσηµη (µετρούµενη), 

την ανεπίσηµη -άτυπη ( η οποία δεν καταγράφεται γιατί ανακύπτουν προβλήµατα 

εκτίµησης της αξίας της, όπως π.χ. υπηρεσίες της νοικοκυράς, των κοινωφελών 

ιδρυµάτων, της εθελοντικής εργασίας) και την παραοικονοµία ( νόµιµων πράξεων 

που γίνονται παράνοµες, όταν π.χ. δεν εκδίδονται τιµολόγια αγοράς ενός προϊόντος ή 

παράνοµων πράξεων, π.χ. παραγωγή -πώληση ναρκωτικών). Η ακριβής 

ποσοτικοποίηση του µεγέθους της παραοικονοµίας είναι πολύ δύσκολη και γίνεται 

µόνον κατά προσέγγιση και πάντοτε µε έµµεση µεθοδολογία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν 

διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι υπολογισµού της. Στη χώρα µας έχουν γίνει δύο 

αξιόλογες µελέτες ( Π .Παυλόπουλος, ΙΟΒΕ 1987 και Κ. Κανελλόπουλος κ. άλ., 

ΚΕΠΕ 1995) των οποίων η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά. 

Βασικές πηγές προσέγγισης των µεγεθών της παραοικονοµίας είναι τα 

εθνικολογιστικά στοιχεία και οι δειγµατοληπτικές Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών. Σύµφωνα µε τις παραπάνω µελέτες η συνολική ιδιωτική 

κατανάλωση αποτελεί το 147% της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης των Εθνικών 

Λογαριασµών, άρα το 47% αντιπροσωπεύει το ποσοστό της παραοικονοµίας το οποίο 

µεταφράζεται σε 35% του ΑΕΠ ( δηλ.85 δισ. ευρώ). 

Οι  επιπτώσεις  της παραοικονοµίας είναι πολύ αρνητικές, αλλά υπάρχουν και µερικές 

θετικές. Οι κυριότερες αρνητικές είναι: 

� Η υποεκτίµηση του ΑΕΠ από τις επίσηµες εθνικολογιστικές στατιστικές η 

οποία µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα και λανθασµένη 

άσκηση οικονοµικής πολιτικής. 

� Η ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού-υπερκέρδη, δεδοµένου ότι οι 

παραοικονοµούντες λειτουργούν εκτός των πλαισίων της αγοράς και των 

υπαρχόντων νόµων. 

� Η παραοικονοµία συνοδεύεται από µεγάλη φοροδιαφυγή µε αποτέλεσµα τον 

περιορισµό των εισπραττόµενων φορολογικών εσόδων και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό οδήγησε σε διόγκωση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος, χειροτέρευση της υπάρχουσας άδικης κατανοµής του πλούτου 

και αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για τη χρηµατοδότηση 

των κοινωνικών αγαθών που πρέπει να προσφέρει το κράτος. Έτσι εξηγείται 

γιατί τα µη εισπραττόµενα φορολογικά έσοδα υπερβαίνουν το 40% των 

εισπραττόµενων. 
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� Καθιστά αναποτελεσµατική την ασκούµενη οικονοµική πολιτική δεδοµένου 

ότι η τελευταία βασίζεται στην εξέλιξη των επίσηµων στατιστικών µεγεθών 

και της νόµιµης οικονοµικής δραστηριότητας (ειλικρινείς -νοµοταγείς -

νόµιµους µισθοσυντήρητους πολίτες ή ειλικρινείς επιχειρηµατίες). Γι' αυτό 

έχει αποδειχθεί ότι η ασκούµενη εισοδηµατική-δηµοσιονοµική-

σταθεροποιητική πολιτική είναι αποτελεσµατική κυρίως στον τοµέα της 

εξαρτηµένης εργασίας και όχι στους φοροφυγάδες -εµπόρους ναρκωτικών-

εµπόρους όπλων-δωροδοκούµενους-ελεύθερους επαγγελµατίες. 

� Συνοδεύεται µε εκροή εισοδηµάτων στο εξωτερικό ( π.χ. αµοιβές 

λαθροµεταναστών, µαύρο χρήµα από δωροδοκίες κ.τ.λ.). 

Η αντιµετώπιση της παραοικονοµίας µπορεί να επιτευχθεί µε µια συστηµατική 

προσπάθεια και συνεχή διαχρονικά πολιτική, η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στα 

εξής : 

• Ορθολογική λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, άµεµπτη συµπεριφορά των 

πολιτικών, δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών και της αξιοκρατίας. 

• Χρηστή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και του προϊόντος της φορολογίας 

ώστε τα προσφερόµενα δηµόσια αγαθά (παιδεία, υγεία, πρόνοια, ασφάλεια) 

να είναι ανεκτού ποιοτικού επιπέδου, γιατί διαφορετικά πρέπει ο πολίτης να 

προσφύγει στον ιδιωτικό τοµέα, τη στιγµή που η Πολιτεία του επιβάλλει 

υψηλή φορολογία. 

• Ορθολογικό, δίκαιο, απλό και σταθερό φορολογικό σύστηµα, όχι µόνο στους 

νόµους αλλά και στην πράξη. 

• Μείωση του βαθµού του κρατικού παρεµβατισµού και των επιβαρύνσεών του 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• Ενίσχυση της εµπιστοσύνης του πολίτη προς τους διοικούντες ώστε 

αγόγγυστα να τους διαθέτει να διαχειριστούν µέρος του εισοδήµατός του. 

• ∆ικαιότερη κατανοµή του πλούτου η οποία πρέπει να βασίζεται στη δίκαιη 

αµοιβή των εργαζοµένων και τη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

• Ενίσχυση της απασχόλησης (µείωση ανεργίας) και αποφυγή εισοδηµατικών 

πολιτικών λιτότητας, ώστε οι πολίτες να µην αναγκάζονται να καταφεύγουν 

σε ανεπιθύµητες επιλογές εργασίας για την επιβίωσή τους. 
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• Ουσιαστική εφαρµογή του «πόθεν έσχες» κι αυστηρές κυρώσεις και 

παραδειγµατική τιµωρία για παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες και 

φοροκλοπή.28 

 

4.2 Έννοια-Σκοπός του φορολογικού ελέγχου29 
 

� Ο φορολογικός έλεγχος περιλαµβάνει το σύνολο των ελεγκτικών 

ενεργειών που εφαρµόζονται από τα αρµόδια φορολογικά όργανα µε 

σκοπό να διαπιστωθεί: 

� Εάν εφαρµόζονται ορθά οι διατάξεις της κείµενης φορολογικής 

νοµοθεσίας. 

� Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία και υποβλήθηκαν οι δηλώσεις που 

προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία. 

� Εάν οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν συµφωνούν µε τα δεδοµένα των 

βιβλίων και στοιχείων. 

� Εάν τηρήθηκαν τα βιβλία σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και 

τις αρχές της λογιστικής επιστήµης. 

� Εάν για τις οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησης εκδίδονται και 

λαµβάνονται τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία. 

� Εάν υπάρχουν πράξεις ή παραλείψεις συνεπεία των οποίων: 

α) δεν αποδόθηκαν στο δηµόσιο οφειλόµενοι φόροι, τέλη και εισφορές, β) απέβλεπαν 

µεθοδευµένα ή συνειδητά στη µη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

Τον καθορισµό των εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων. 

Πέραν των ανωτέρω, στην έννοια του φορολογικού ελέγχου περιλαµβάνονται 

και όλες εκείνες οι ενέργειες συλλογής απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων 

απαραίτητων για την ορθή εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, 

ώστε να διαµορφωθεί µια σαφής και πλήρης εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας, τη 

δυναµικότητα της ελεγχόµενης επιχείρησης, το αντικείµενο εργασιών της και εν τέλει 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

Συνεπώς, µπορούµε να πούµε ότι ο φορολογικός έλεγχος περιλαµβάνει όλες 

τις επαληθεύσεις του λογιστικού και του ουσιαστικού ελέγχου που κρίνονται 

                                                 
28 www.neaoikonomia.gr 
29 Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, 
Θ. Τρυποσκούφης. 
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απαραίτητες για τη διαπίστωση της ειλικρίνειας ή µη των βιβλίων και στοιχείων και 

των δεδοµένων και αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτά, την ορθή µεταφορά 

των οικονοµικών δεδοµένων στις υποβληθείσες δηλώσεις και την απόδοση των 

οφειλοµένων φόρων, τελών, εισφορών κλπ στο ∆ηµόσιο. 

Όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να αποδοθούν σχηµατικά σε γενικές 

γραµµές ως εξής:  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εφαρµογής

των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και τη
διαπίστωση εκπλήρωσης των

ληξιπρόθεσµων φορολογικών

υποχρεώσεων. 

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της

εκπλήρωσης ορισµένων εκ των

φορολογικών υποχρεώσεων.

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της

εκπλήρωσης του συνόλου

των φορολογικών υποχρεώσεων.

 
Σχήµα 5:  ∆ιάκριση Φορολογικών Ελέγχων 

 

Ο φορολογικός έλεγχος στην Ελλάδα αποτελεί σηµαντική λειτουργία του 

Κράτους, διότι σε αυτόν βρίσκουν µεταξύ άλλων εφαρµογή οι συνταγµατικές αρχές 

για ισοδύναµη συµµετοχή των πολιτών στα οικονοµικά βάρη, οι δε συνέπειές του 

είναι σηµαντικές σε όλο το φάσµα των κοινωνικών και κυρίως οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. 

Σκοπός (βλέπε σχήµα 6 )  του φορολογικού ελέγχου είναι να επαληθευτεί η 

ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων και σε περίπτωση µη υποβολής τους, να 

εξευρεθεί η φορολογητέα ύλη και να προσδιοριστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις 

που προκύπτουν. 

Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται µε τυπικότητα, πάντα σύµφωνα 

µε τον νόµο και να αποσκοπούν στην εξεύρεση ή/και την επαλήθευση της 

φορολογητέας ύλης µε τρόπο διαφανή, αντικειµενικό και δίκαιο. Με τους 

φορολογικούς ελέγχους εκτός από τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, 

εξυπηρετούνται και άλλοι εξίσου σηµαντικοί σκοποί, όπως: 
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• Η δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

• Η προστασία των υγιών επιχειρήσεων από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. 

-Η διαρκής ενηµέρωση των φορολογουµένων σχετικά µε τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• Η αύξηση της εθελούσιας συµµόρφωσης µέσα από την εµπέδωση της 

φορολογικής συνείδησης. 

 

                    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

∆ιενεργούνται
Από τους εφοριακούς ελεγκτές

& 
Από νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

(ΠΟΛ 1159/22.7.2011)

ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ∆ιαπίστωση εφαρµογής

φορολογικών διατάξεων

∆ιαπίστωση υποβολής

δηλώσεων

Προσδιορισµός των

οικονοµικών αποτελεσµάτων

Επαλήθευση

περιεχοµένου δηλώσεων

 
Σχήµα 6 : Φορολογικός έλεγχος 

 

4.3 Υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο 
 

Οι υπηρεσίες που ασκούν κατά κύριο λόγο φορολογικό έλεγχο (σχήµα 7) είναι οι 
εξής: 

� Αρµόδια ∆.Ο.Υ.30 η οποία ενεργεί τακτικό έλεγχο σε επιχειρήσεις ή 
επαγγέλµατα µε ακαθάριστα έσοδα ή αµοιβές µέχρι και 1.030.000 € 
(εξαιρούνται οι κοινοπραξίες τεχνικών έργων), επίσης προληπτικό και 
προσωρινό έλεγχο και τέλος έλεγχο µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων ή 
µετόχων. 

� ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.) που διενεργούν έλεγχο σε 
επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα µε ακαθάριστα έσοδα ή αµοιβές από  9.000.001 € 
και άνω. 

α. ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης µε αρµοδιότητα στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και 
Λήµνο. 

                                                 
30 ΦΕΚ 1829/Β’/22.11.2010 
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β. ∆.Ε.Κ. Αθηνών µε αρµοδιότητα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. 
 

� Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) τα οποία ενεργούν τακτικό 
φορολογικό έλεγχο σε επιτηδευµατίες και φορολογούµενους γενικά µε ετήσια 
ακαθάριστα έσοδα από 1.030.001 € έως 9.000.000 €. Ακόµα έχουν το 
δικαίωµα να διενεργούν προληπτικό και προσωρινό έλεγχο σε οποιαδήποτε 
υπόθεση της κατά τόπο αρµοδιότητας παράλληλα και ανεξάρτητα από τις 
∆.Ο.Υ. και το ΥΠ.Ε.Ε. και διενεργούν επανέλεγχο των υποθέσεων 
αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. 

Εκτός όµως από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες ο φορολογικός έλεγχος ασκείται 
και από τις εξής υπηρεσίες: 

� Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 
� Οικονοµικοί Επιθεωρητές 
� Ελεγκτικές Α.Ε. 

α. Ορκωτοί Ελεγκτές. 
β. Ελεγκτές πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών. 

� Ορκωτοί Εκτιµητές. 
� Εσωτερικός Έλεγχος πιστωτικών ιδρυµάτων.  
�  Λογιστής - Φοροτεχνικός. 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σ.∆.Ο.Ε ∆.Ο.Υ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΑ

(∆.Ε.Κ., Π.Ε.Κ)

ΝΟΜΙΜΟΙ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

&
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΟΛ 1159/2011

Οικονοµική

Αστυνοµία
Οικονοµικοί

Επιθεωρητές

Ορκωτοί

Εκτιµητές

Εκτός από τις προαναφερόµενες, φορολογικός έλεγχος ασκείται και από τις
Παρακάτω υπηρεσίες

 
Σχήµα 7: Υπηρεσίες άσκησης φορολογικού ελέγχου 

4.4 ∆ιακρίσεις φορολογικού ελέγχου 

4.4.1 Γενικά 
 

Ο φορολογικός έλεγχος ανάλογα µε την συχνότητα του και το σκοπό του διακρίνεται 

στις εξής µορφές (βλέπε σχήµα 8) 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εφαρµογής

των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και τη
διαπίστωση εκπλήρωσης των

ληξιπρόθεσµων φορολογικών

υποχρεώσεων. 

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της

εκπλήρωσης ορισµένων εκ των

φορολογικών υποχρεώσεων.

Σκοπό έχει τη διαπίστωση της

εκπλήρωσης του συνόλου

των φορολογικών υποχρεώσεων.

 
Σχήµα 8: ∆ιακρίσεις φορολογικού ελέγχου 

 Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, µε νέα νοµοθετική ρύθµιση (ΠΟΛ. 

1159/22.7.2011), καθιερώνεται ένας νέος ειδικός έλεγχος για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ, ο 

οποίος ουσιαστικά καταργεί (µε κάποιες προϋποθέσεις) τον τακτικό έλεγχο των 

κρατικών υπηρεσιών ελέγχου και στον οποίο θα αναφερθούµε διεξοδικά παρακάτω. 

4.4.2 Προληπτικός Έλεγχος 
Ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται κατά τις εργάσιµες για το φορολογούµενο 

ηµέρες και ώρες, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 

περιόδου, στην έδρα ή σε άλλη επαγγελµατική εγκατάσταση της επιχείρησης και 

αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την ενηµέρωση των βιβλίων, τα αποθέµατα, το 

ταµείο, κλπ. Σε ορισµένες περιπτώσεις δύναται να γίνει και στα γραφεία της αρµόδιας 

ελεγκτικής υπηρεσίας. 

 Εφόσον από τον προληπτικό έλεγχο προκύψουν στοιχεία που έχουν σχέση µε 

τη µη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ή λανθασµένου 

τρόπου προσδιορισµού των αποτελεσµάτων και του τρόπου φορολόγησής τους, 

εκδίδεται εντολή προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, κατά την κρίση του προϊσταµένου 

της ελεγκτικής αρχής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Όπως προαναφέρθηκε, µε την αιφνίδια και επιτόπια παρουσία των 

φορολογικών οργάνων στην επιχείρηση ή εκτός αυτής,  σκοπός του προληπτικού 

ελέγχου είναι η διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., καθώς 
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και η εκπλήρωση των ληξιπροθέσµων φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

(υποβολή δηλώσεων, πληρωµή παρακρατούµενων φόρων κλπ) 31.  

 Εποµένως  θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε τον προληπτικό έλεγχο µε 

βάση το σχήµα  9 . 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙ∆ΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΤΩΝ,
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Εκτός της επιχείρησης κατά τη

διακίνηση αγαθών µε σκοπό τη

διαπίστωση διακίνησης αυτών

µε τα προβλεπόµενα στοιχεία. 

Εντός της επιχείρησης µε σκοπό

τη διαπίστωση της ορθής

εφαρµογής των διατάξεων του

Κ.Β.Σ και των λοιπών
φορολογικών αντικειµένων.

Επιβάλλεται να είναι

Σύντοµος και Ουσιαστικός

Ο ελεγκτής δύναται να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου

βιβλίου ή στοιχείου (εκτός των υποχρεωτικώς τηρουµένων).

Εκτός της επιχείρησης κατά τη

διακίνηση αγαθών µε σκοπό τη

διαπίστωση διακίνησης αυτών

µε τα προβλεπόµενα στοιχεία. 

Εντός της επιχείρησης µε σκοπό

τη διαπίστωση της ορθής

εφαρµογής των διατάξεων του

Κ.Β.Σ και των λοιπών
φορολογικών αντικειµένων.

 
Σχήµα 9: Προληπτικός φορολογικός έλεγχος 

 Το όργανο που κατά κύριο λόγο ασκεί προληπτικό έλεγχο είναι το Σ.∆.Ο.Ε 

(Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος) και κατά δευτερεύοντα λόγο η Οικονοµική 

Αστυνοµία και οι ∆.Ο.Υ.  

Το Σ.∆.Ο.Ε. είναι αυτόνοµη ελεγκτική και διωκτική υπηρεσία µε αυξηµένες 

αρµοδιότητες που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών. Οι αρµοδιότητες 

του Σ.∆.Ο.Ε. ασκούνται από τις περιφερειακές της υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν σε όλη την 

Ελλάδα, ο συντονισµός δε και η χάραξη της στρατηγικής των προληπτικών ελέγχων γίνεται 

µέχρι στιγµής από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.∆.Ο.Ε, όπου δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα 

πλαστά και εικονικά στοιχεία. Στο παράρτηµα (α/α 1) δίνεται πίνακας ενδείξεων εικονικότητας 

ή πλαστότητας καθώς και ενδεικνυόµενων ενεργειών ).  

Σύµφωνα όµως µε απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών από την 

1/11/2011 θα εκδίδονται αποκλειστικά εντολές ελέγχου από τους αρµόδιους προϊσταµένους 

των ελεγκτικών υπηρεσιών µέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του 

συστήµατος elenxis (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών). Μέχρι την ολοκλήρωση του συστήµατος σε όλες τις ελεγκτικές 

υπηρεσίες, η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων θα αποστέλλει λίστες 

στοχευµένων υποθέσεων υψηλής µοριοδότησης για να εκδοθούν οι σχετικές εντολές 

ελέγχου.  Με την ίδια απόφαση καθορίζεται αναλυτικός πίνακας κριτηρίων-κανόνων 

επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και µοριοδότησης αυτών. Στον πίνακα αυτό (βλέπε 

παράρτηµα α/α 2) και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που 

                                                 
31 Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, 
Θ. Τρυποσκούφης 
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υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθµός των µορίων βαρύτητας του κάθε 

κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονοµικά, 

χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα32 

 

4.4.3 Προσωρινός έλεγχος33 

 

Ο προσωρινός έλεγχος (βλέπε σχήµα 10) διενεργείται, πάντα ύστερα από εντολή 

ελέγχου και επίδοση πρόσκλησης στον φορολογούµενο επί αποδείξει να υποβάλει 

εφόσον το επιθυµεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών αρχικές και 

συµπληρωµατικές δηλώσεις (Εισοδήµατος, ΦΠΑ κλπ), προκειµένου να διαπιστωθεί η 

εκπλήρωση ορισµένων φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουµένων και να 

προσδιοριστούν και καταλογισθούν οι διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν µε τη 

σχετική δήλωση από τους υπόχρεους. 

Πρόκειται για µορφή ελέγχου που εµπεριέχει και όλα τα στοιχεία του 

προληπτικού ελέγχου. Με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί 

προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς να αναµένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για 

να καταλογιστούν οι φόροι, µε τους τυχόν αναλογούντες σε αυτούς πρόσθετους 

φόρους, που οφείλει να αποδώσει η επιχείρηση στο δηµόσιο. Στόχος του είναι η 

άµεση είσπραξη από το δηµόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί (όπως ΦΠΑ, λοιποί 

φόροι, κ.α). 

 Προσωρινός έλεγχος ασκείται επί α) Της φορολογίας εισοδήµατος, β) Του 

ΦΠΑ, γ) Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, δ) Φόρου Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ε) 

Φόρου εργολάβων, στ) Φόρου Αµοιβών Τρίτων.  

 
 

                                                 
32 Πηγή: www.tovima.gr 
33 Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, 
Θ. Τρυποσκούφης 
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ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καταλογίζονται φόροι που οφείλουν

οι επιχειρήσεις βάσει των τηρούµενων

βιβλίων και στοιχείων και παρέλειψαν

αυτές να συµπεριλάβουν στις δηλώσεις

ή υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις.

Επιχειρήσεις που δεν

υποβάλλουν δηλώσεις.

Επιχειρήσεις που εφαρµόζουν

εσφαλµένα τις φορολογικές

διατάξεις

Επιχειρήσεις που

υποβάλλουν

αρνητικές δηλώσεις

Επιχειρήσεις για τις

οποίες υπάρχουν

πληροφορίες φοροδιαφυγής

 
Σχήµα 10: Προσωρινός Φορολογικός έλεγχος 

 
 

4.4.4 Τακτικός έλεγχος 

4.4.4.1 Γενικά34 

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται, µετά την έκδοση εντολής ελέγχου από 

τον αρµόδιο προϊστάµενο, πάντα µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και της 

προθεσµίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αποσκοπεί στην επαλήθευση 

της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων όλων των φορολογικών 

αντικειµένων που υποβλήθηκαν από την επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή για πλήρη, 

εµπεριστατωµένο, ουσιαστικό και οριστικό φορολογικό έλεγχο, εφόσον µε την 

ολοκλήρωσή του εκκαθαρίζονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

που αποτέλεσαν αντικείµενο του ελέγχου. 

 Κατά τη διενέργεια του τακτικού  φορολογικού ελέγχου δεν θα ληφθούν 

υπόψη µόνο τα δεδοµένα των βιβλίων, στοιχείων και των υποβληθέντων από την 

επιχείρηση φορολογικών δηλώσεων, αλλά θα συνεκτιµηθεί και κάθε άλλο στοιχείο ή 

πληροφορία που µπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο στην εξακρίβωση των πραγµατικών 

φορολογικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις ανακρίβειας των δηλώσεων ή µη 

επίδοσης αυτών. 

                                                 
34 Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, 
Θ. Τρυποσκούφης 
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 Επειδή οι ελεγκτικές αρχές, λόγω διαφόρων περιορισµών (υλικοτεχνική 

υποδοµή, αριθµό ελεγκτών, πλήθος υποθέσεων, αδυνατούν να ελέγξουν το σύνολο 

των υποθέσεων η φορολογική διοίκηση έχει θεσπίσει35  κριτήρια βάσει των οποίων 

επιλέγονται οι φορολογούµενοι για τακτικό έλεγχο.  

 

4.4.4.2 Έλεγχος ΑΕ & ΕΠΕ (Ετήσιο Πιστοποιητικό) 
 

Το Ετήσιο (Φορολογικό) Πιστοποιητικό36 είναι µία νέα διαδικασία φορολογικού 

ελέγχου στην οποία συµµετέχουν πέραν των µέχρι τώρα, γνωστών εµπλεκοµένων 

µερών (διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας, λογιστής της ελεγχόµενης εταιρίας και 

αρµόδιες φορολογικές αρχές), οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόµιµοι Ελεγκτές), η 

ΕΛΤΕ (Επιτροπή Τυποποίησης και Ελέγχου) και η Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων). Μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρείται η 

συστηµατοποίηση των φορολογικών ελέγχων µε την εφαρµογή αναλυτικού 

ελεγκτικού προγράµµατος, την µηχανογραφική παρακολούθηση και επεξεργασία των 

φορολογικών ελέγχων, τον συστηµατικό έλεγχο της εργασίας των ελεγκτών και την 

άµεση διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου στις ελεγχόµενες εταιρίες µετά από κάθε 

χρήση.  

 Αφορά εταιρίες που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) Έχουν τη νοµική 

µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας ή της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης και β) Οι 

ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές.  

  Το Ετήσιο (φορολογικό) Πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τµήµατα: 

α) Την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης (συµπεράσµατα της εκτελεσθείσας 

εργασίας) και συντάσσεται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρουσιάζονται στο 

παράρτηµα.  

 Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης εκδίδεται µετά την εκτέλεση όλων 

των διαδικασιών που προβλέπονται στο πρόγραµµα ελέγχου(ΠΟΛ 1159/2011), το 

οποίο αφορά τις κάτωθι πληροφορίες και φορολογικά αντικείµενα: 

� Προϋποθέσεις-Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου. 

� Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρίας. 

                                                 
35 ΠΟΛ 1162/2011, Σελ 4, Υπουργείο Οικονοµικών 
36 Ν. 2238/1994, άρθρο 82 παρ. 5 & ΠΟΛ 1159/22.7.2011 
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� Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος 

� Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

� Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

� Έλεγχος Φορολογίας Ακινήτων 

� Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

� Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

� Έλεγχος Φόρου υπεραξίας  από την αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν. 

2065/1992) 

� Έλεγχος Τέλους Χαρτοσήµου 

� Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων 

� Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

� Ενδοοµιλικές συναλλαγές (transfer pricing) 

� E-Commerce  

Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος η έκθεση διακρίνεται στις εξής 

περιπτώσεις: 

� Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

Στην περίπτωση που από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 

εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε 

(15) ηµέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο 

Υπουργείο Οικονοµικών, αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία επιστολή στην 

οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον έλεγχο των Νόµιµων Ελεγκτών δεν 

προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, 

ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και ότι οι 

φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των 

δειγµατοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε 

δεκαοχτώ (18) µήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης µε 

σύµφωνη γνώµη και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές 

παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπονται στο 

άρθρο 5 ΠΟΛ 1159/2011, θεωρείται περαιωµένος ο έλεγχος της συγκεκριµένης 

εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει µόνο στην περίπτωση 

ενδείξεων για σηµαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 του 

άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1159/2011, που δεν εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα 

έλεγχο(άρθρο 6 ΠΟΛ 1159/2011).  

� Έκθεση Φορολογικής συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης. 
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέµατα για τα οποία αµφισβητείται η 

φορολογική τους µεταχείριση, αυτά επισηµαίνονται ως θέµατα έµφασης.  

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου 

για τα θέµατα έµφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί σε δεκαοχτώ (18) 

µήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή η 

περαίωση του έλεγχου της συγκεκριµένης εταιρικής χρήσης ισχύει µετά τη βεβαίωση 

των τυχόν φόρων(άρθρο 6 ΠΟΛ 1159/2011). 

� Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης µε επιφύλαξη 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης των 

Νόµιµων Ελεγκτών, προκύψουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή 

ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές 

αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται από την αρµόδια 

φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Στις παραπάνω 

περιπτώσεις, η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται 

να ζητήσει από τον Νόµιµο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που 

κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου (άρθρο 6 ΠΟΛ 

1159/2011). 

β) Το Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων (βλέπε παράρτηµα 

α/α 3). 

Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία για την φορολογική τους συµµόρφωση επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον της 

τάξης 9% για έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 (δηλαδή µε διάφορα 

ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα). 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ (18) µηνών από την 

προθεσµία υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της 

Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στη βάση δεδοµένων της 

Γ.Γ.Π.Σ. 

Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο 

Οικονοµικών µπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθµό εταιρειών, 

µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση 

από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, 
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το Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, 

βάσει των παρακάτω ειδικών κριτηρίων: 

α) Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές µε 

ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες, παραβάσεις του άρθρου 39 και 39 Α του Ν. 

2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδοµένων, µη 

έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία στις ηµεροµηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη 

χορήγηση της , αναφορά από τους Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι 

αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και 

περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για 

παράβαση των διατάξεων του Ν. 3693/2008 από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία. 

β) Άσκηση δίωξης µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του 

κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο µετά από απόφαση της επιτροπής και της 

διαδικασίας που προβλέπεται παραπάνω. 

Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ' αιτίας της άσκησης 

δίωξης κατά µελών ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδοσης πλαστών-εικονικών στοιχείων, 

συναλλαγών µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώσεις που 

αποδεδειγµένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 

(transfer pricing) δύναται να γίνουν µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής της χρήσης.  

Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόµιµους 

Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι 

µικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέµπεται για έλεγχο 

της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, µετά από εισήγηση του 

προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής που αναφέρεται 

παραπάνω. 
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4.4.5 Ειδικοί Έλεγχοι 
 

Σε περιπτώσεις όπου µε ειδικές διατάξεις νόµων καθορίζονται συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις ή τίθενται προϋποθέσεις για την τήρηση των διατάξεων αυτών εκ 

µέρους των επιχειρήσεων, διενεργούνται ειδικοί φορολογικοί έλεγχοι για την 

επαλήθευση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων αυτών, την τήρηση των 

προϋποθέσεων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις 

διατάξεις αυτές (π.χ. έλεγχος ορθής εφαρµογής αναπτυξιακών νόµων, έλεγχος 

αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, έλεγχος υπεραξίας κλπ). Οι διαπιστώσεις 

των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε ιδιαίτερες εκθέσεις ελέγχου προκειµένου να 

καταλογιστούν οι τυχόν διαφορές φόρων37 

 Εκτός όµως από τους ανωτέρω ελέγχους περιλαµβάνονται και οι έκτακτοι 

εποχιακοί έλεγχοι οι οποίοι είναι: 

� Χριστουγέννων 

� Πάσχα 

� Θερινής, τουριστικής περιόδου 

� Παραεµπορίου 

� ∆ιακύµανσης των τιµών και συντελεστών µικτού κέρδους 

 

4.5  Κατάρτιση ∆ιαγράµµατος Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας 
 

Αφού δοθεί στον εφοριακό ελεγκτή από τον αρµόδιο οικονοµικό έφορο εντολή 

ελέγχου µιας επιχείρησης, αυτός πρέπει να καταρτίσει διάγραµµα ελεγκτικής 

διαδικασίας το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, 

καθώς και τις διαδοχικές ελεγκτικές ενέργειες του φορολογικού ελέγχου στοχεύοντας 

στην καλύτερη και γρηγορότερη εκπλήρωση της αποστολής του και στην µείωση των 

πιθανοτήτων δηµιουργίας παραλείψεων και κενών. 

Όµως στην πράξη λόγω των δυσκολιών και απρόοπτων που παρουσιάζονται, 

είναι πιθανόν το διάγραµµα, που καταρτίστηκε, να διαφοροποιηθεί και να υποστεί 

αλλαγή στη σειρά των ελεγκτικών ενεργειών κατά την κρίση του ελεγκτή, ανάλογα 

µε τις ανάγκες και την ιδιοµορφία της επιχείρησης. 

                                                 
37 Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, Ι. Μανουσάκης, 
Θ. Τρυποσκούφης 
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Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα σπάνια καταρτίζεται από τους εφοριακούς 

ελεγκτές διάγραµµα ελεγκτικής διαδικασίας, αλλά οι περισσότεροι ελεγκτές 

προτιµούν τους αυτοσχεδιασµούς και ενεργούν κατά τις εµφανιζόµενες κάθε φορά 

ανάγκες και το διατιθέµενο χρόνο.  

 

4.5.1 Προπαρασκευαστικές Ενέργειες Φορολογικού Ελέγχου 
 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες φορολογικού ελέγχου διαχωρίζονται στις: 

� Προπαρασκευαστικές ενέργειες στο γραφείο. 

� Προπαρασκευαστικές ενέργειες στην επιχείρηση. 

Στη συνέχεια οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο γραφείο διακρίνονται: 

� Στην παραλαβή και µελέτη του φακέλου φορολογίας του εισοδήµατος 

της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

� Στην παραλαβή από τα αρµόδια τµήµατα των δηλώσεων διάφορων 

φορολογικών αντικειµένων της ελεγχόµενης χρήσης, που 

υποβλήθηκαν στην Οικονοµική Εφορία. 

�  Στην παραλαβή από το τµήµα Κ.Β.Σ. των στοιχείων ΜΗ.Κ.Υ.Ο. που 

υπάρχουν περιληπτικές καταστάσεις υποβολής τιµολογίων, καθώς και 

των σχετικών παραβάσεων Κ.Β.Σ. 

� Στη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού χρήσιµο για τον έλεγχο, 

σχετικά µε τη φορολογική ιστορία της επιχείρησης, καθώς και τα 

ειδικά σηµεία αυτής. 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στην επιχείρηση διακρίνονται: 

� Στην πραγµατοποίηση της πρώτης επαφής, κατά την οποία γίνεται γνωριµία 

του ελεγκτή µε την επιχείρηση. 

� Στην ενηµέρωση για τα τηρούµενα βιβλία και το λογιστικό σύστηµα της 

επιχείρησης. 

� Στην παρακολούθηση των εργασιών της ελεγχόµενης επιχείρησης για να 

αποκτήσει πλήρη εικόνα και σαφή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας της. 
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4.5.2 ∆ιαδοχικές Ελεγκτικές Ενέργειες Φορολογικού Ελέγχου 
 

Οι διαδοχικές ενέργειες ελεγκτικής διαδικασίας στις οποίες πρέπει να προβεί κάθε 

ελεγκτής για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εξαρτώνται από: 

� Το είδος της ελεγχόµενης επιχείρησης, τη νοµική της µορφή, το µέγεθος της, 

την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων. 

�  Την υπόνοια του ελεγκτή ως προς την ύπαρξη διαφυγής ή την διάπραξη λάθους στη 

φορολογητέα ύλη. 

 

4.6 Κατάρτιση Έκθεσης Ελέγχου 
 

Η έκθεση φορολογικού ελέγχου είναι δηµόσιο έγγραφο µεγάλης σηµασίας, 

συντάσσεται από τον ελεγκτή µετά το τέλος του φορολογικού ελέγχου και αποτελεί 

τη βάση της φορολογικής εγγραφής και γι' αυτό πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και 

αιτιολογηµένη. 

Η απεικόνιση των στοιχείων στην έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι 

επιµεληµένη, ώστε τα συµπεράσµατα του ελέγχου να είναι πειστικά και αδιάβλητα, 

χωρίς ατέλειες. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου παρουσιάζονται σηµαντικά 

εµπόδια, λόγω της ποικιλίας των θεµάτων, τα οποία εξετάζονται και γι' αυτό ο 

ελεγκτής πρέπει να έχει την ικανότητα σύνταξης σαφών συµπερασµάτων της έρευνας 

του. 

Ακόµη ο ελεγκτής συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου το 

πληροφοριακό ελεγκτικό υλικό, το οποίο αναλύει και επεξεργάζεται, ώστε η 

προεργασία για τη σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου να συντελείτε παράλληλα προς 

τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, καθώς από την ανάλυση και την 

επεξεργασία της έκθεσης είναι δυνατόν να προκύψει ότι είναι απαραίτητη η 

συµπλήρωση του ελέγχου και µε άλλα στοιχεία που απαιτούν τη διενέργεια 

συµπληρωµατικών ελεγκτικών διαδικασιών. 

Τέλος, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/2011 όσον αφορά εταιρίες Α.Ε και Ε.Π.Ε, 

καθώς και όσες οι οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή,  

το φορολογικό πιστοποιητικό αποτελεί (αν συµφωνεί η αρµόδια ελεγκτική 

φορολογική αρχή µε τα αποτελέσµατα του) αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης 

Ελέγχου της αρχής αυτής. 
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Για την πληρέστερη κατανόηση της έκθεσης ελέγχου, στο παράρτηµα (α/α 4, 

5) εµφανίζονται δύο (2) ενδεικτικά παραδείγµατα έκθεσης ελέγχου (Τακτικού 

Φορολογίας Εισοδήµατος για βιβλία Γ’ κατηγορίας και Προσωρινού ΦΠΑ για βιβλία 

Β’ κατηγορίας). 

 

4.7 Φορολογικοί Ελεγκτές 
 

Οι φορολογικοί ελεγκτές είναι τα όργανα που επιτελούν κατά κύριο λόγο τη 

φορολογική διοικητική διαδικασία µε την οποία ο φορολογούµενος ελέγχεται αν 

ολοκλήρωσε τις νόµιµες φορολογικές υποχρεώσεις του. Οι φορολογικοί ελεγκτές 

πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις όχι µόνο της ελεγκτικής, οικονοµικής, 

λογιστικής, του εµπορικού και αστικού δικαίου αλλά να διακατέχουν πλήρως το 

ισχύον φορολογικό καθεστώς. 

Οι φορολογικοί ελεγκτές είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και πραγµατοποιούν τους 

φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι αποβλέπουν στον καθορισµό:  

o Της φορολογητέας ύλης 

o Των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούµενων. 

Ο φορολογικός ελεγκτής κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου έχει τα 

εξής δικαιώµατα: 

o Να ελέγχει κάθε εργάσιµη ηµέρα, τα βιβλία και στοιχεία, τα οποία 

επιβάλλονται από τον Κ.Β.Σ. όπως και τα βιβλία που τηρεί προαιρετικός. 

o Να επαληθεύσει το υπόλοιπο του βιβλίου ταµείου, των αποθεµάτων, των 

πρώτων υλών και των εµπορευµάτων, καθώς και των λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης 

o Να προβεί στην κατάσχεση ανεπίσηµων βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου 

στοιχείου που είναι ύποπτο για την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η έκθεση του φορολογικού ελέγχου είναι δηµόσιο 

έγγραφο µεγάλης σηµασίας, συντάσσεται από τον ελεγκτή µετά το τέλος του 

φορολογικού ελέγχου και γι' αυτό πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και αιτιολογηµένη 

και τα αποτελέσµατα της πρέπει να είναι πειστικά και αδιάβλητα 38. 

                                                 
38 Καζαντζής, 2006 
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Ωστόσο πέρα από τα δικαιώµατα που έχει ο φορολογικός ελεγκτής έχει και 

υποχρεώσεις οι οποίες απαριθµούνται παρακάτω39: 

� Ο έλεγχος διενεργείται πάντα σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. 

� Αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των λογιστικών συστηµάτων. 

� Ασκεί τα καθήκοντα του σύµφωνα µε όσα ορίζονται από το νόµο. 

 

4.8 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Φορολογουµένων Κατά το 

Φορολογικό Έλεγχο40 

4.8.1 ∆ικαιώµατα φορολογουµένων 
 

Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 

• Να λαµβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ΄ 

αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην 

επιχείρηση.  

• Να υποβάλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές 

ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπών 

φορολογιών, τελών και εισφορών, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 

την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της 

αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειµένου να τύχει της προβλεπόµενης 

µείωσης στο 1/2 των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσµου των παραπάνω 

δηλώσεων. Επίσης, δικαιούται να υποβάλει ειδική δήλωση-αναφορά για τις 

παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριµένες παραβάσεις που σχετίζονται µε 

τις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενες δηλώσεις, προκειµένου τα οικεία 

πρόστιµα να µειωθούν στο 1/5.  

• Να λαµβάνει µε δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων 

βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων. 

• Να παράσχει, πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής προστίµου 

για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/1988 περί 

Φορολογικών Μηχανισµών, τις απόψεις του για τις διαπιστωθείσες 

παραλείψεις ή παρατυπίες µετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει 

                                                 
39 Παπάς, 1999 
40 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων, 2008 2η έκδοση, Υπουργείο Οικονοµικών 
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σχετικής κλήσης προς ακρόαση και µέσα στην οριζόµενη από την κλήση αυτή 

προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5) ηµερών.  

• Να ζητήσει µε αίτησή του εντός είκοσι (20) ηµερών από της επίδοσης σ΄ 

αυτόν σχετικού σηµειώµατος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και 

στοιχείων του από ειδική προς τούτο επιτροπή (µόνο για φορολογούµενους 

που ελέγχονται µε τακτικό φορολογικό έλεγχο από το ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή 

Θεσσαλονίκης και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το 

κύρος και την αποδεικτική δύναµη των βιβλίων και στοιχείων τους).  

• Να λαµβάνει γνώση των αποτελεσµάτων του ελέγχου µε την κοινοποίηση σ΄ 

αυτόν των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου. 

 

4.8.2 Υποχρεώσεις Φορολογουµένων 
 

Στο πλαίσιο του ελέγχου ο φορολογούµενος υποχρεούται: 

� Να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία. 

� Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε 

ζητούµενη πληροφορία στον έλεγχο. 

� Να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει προσκόµµατα. 

 

4.9 ∆ιαδικασία που Έπεται του Ελέγχου41 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στο φορολογούµενο των 

οικείων καταλογιστικών πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίµου 

κλπ.) µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου (σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις), ο 

φορολογούµενος για κάθε µία από τις κοινοποιηθείσες πράξεις, µπορεί: 

� Να υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής εφόσον 

αµφισβητεί την ορθότητά της πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

(συµβιβασµό) µε ιδιαίτερη αίτηση ή µε το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής 

µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του µηνός Αυγούστου. 

� Να καταθέσει, στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη, προσφυγή µέσα 

σε εξήντα (60) ηµέρες. 

                                                 
41 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων, 2008 2η έκδοση, Υπουργείο Οικονοµικών 
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Άλλες δυνατότητες του φορολογούµενου είναι: 

1. ∆ιοικητική επίλυση της διαφοράς (συµβιβασµός). 

2. Προσφυγή του φορολογούµενου στα  ∆ικαστήρια-∆ικαστική 

προστασία. 

3. Λοιπές δυνατότητες (∆ικαστικός συµβιβασµός, ακύρωση ή 

τροποποίηση οριστικοποιηθείσας καταλογιστικής πράξης).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

Γεγονότα όπως η ιδιαίτερα σηµαντική χρηµατοοικονοµική και πιστωτική κρίση, το 

τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα µεγάλου τµήµατος των κρατών της Ευρωζώνης 

και όχι µόνο, η απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων,  και γενικότερα οι νέες προκλήσεις 

σε παγκόσµιο επίπεδο χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Μέσα στο εξαιρετικά ρευστό επιχειρηµατικό περιβάλλον, ο έλεγχος και 

ειδικότερα ο φορολογικός έλεγχος προβάλει ως η αναγκαία διαδικασία για την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οικονοµικών των κρατών. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά αναλύθηκε η έννοια και η σηµασία 

της ελεγκτικής διαδικασίας. Μέσα λοιπόν από την πλήρη ανάλυση της έννοιας, των 

κατηγοριών, διακρίσεων και του σκοπού της ελεγκτικής προβάλλεται η αναγκαιότητα 

του ελέγχου. Την συνέχεια εξειδικευόµαστε στον φορολογικό έλεγχο. Αναλύεται 

λεπτοµερώς το θεωρητικό πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και προβάλλεται η 

σηµασία του για το σύγχρονο επιχειρείν. 

Ιδιαίτερα για την Ελληνική Οικονοµία που ίσως περνάει τις δυσκολότερες 

µεταπολεµικές στιγµές της, η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία επιτείνουν το 

πρόβληµα και µεγιστοποιούν την σηµασία του ελέγχου όχι απλώς ως µέσω µείωσης 

αυτών των φαινοµένων, αλλά ως ένα από τα εργαλεία για τη ‘’ σωτηρία’’ της 

Ελλάδος. 

Η πολυπλοκότητα του ελληνικού φορολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε 

τη διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό 
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αριθµό αυτοαπασχολουµένων,42 τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα   και  τους  

τρόπους φοροδιαφυγής43. Παράλληλα, οι οργανωτικές και άλλες αδυναµίες του 

φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού µηχανισµού εντείνουν το πρόβληµα. 

 Το τέλµα στο οποίο βρίσκεται η Ελληνική Οικονοµία αναφορικά µε τη 

φορολογία µπορεί πολύ εύλογα να το περιγράψει το µοντέλο slippery slope(βλέπε 

σχήµα 11) βάζοντας ως  παραµέτρους (την επιβαλλόµενη συµµόρφωση για πληρωµή 

φόρων, την προαιρετική συµµόρφωση για πληρωµή φόρων, την δύναµη των 

ελεγκτικών αρχών και την εµπιστοσύνη προς αυτούς). ∆υστυχώς η Ελληνική 

πραγµατικότητα αντικατοπτρίζεται στην ένδειξη minimum. 

 
Σχήµα 11 :Μοντέλο slippery slope 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, τα φορολογικά έσοδα 

του ελληνικού κράτους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, περίπου 5 µονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, µολονότι οι 

φορολογικοί συντελεστές είναι πλησίον ή υψηλότεροι (στην περίπτωση της έµµεσης 

φορολογίας) του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Σηµειώνεται επίσης ότι στη φοροδιαφυγή 

επί του φόρου εισοδήµατος θα πρέπει να συνυπολογιστεί η φοροδιαφυγή επί άλλων 

µορφών φόρων, όπως τα τέλη κυκλοφορίας, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδος 

είναι σηµαντική. 

                                                 

42 Σε πρόσφατη έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision, 2010) εκτιµά ότι η 
αυτοαπασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης είναι περίπου διπλάσια στην Ελλάδα σε 
σύγκριση µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, αγγίζοντας το 30% το 2010. 
 
43
 Βλ. Καλυβιανάκης, κ.ά (1993) για παραδείγµατα µεθόδων φοροδιαφυγής. Τα τελευταία χρόνια, 
σηµαντική εκτιµάται ότι είναι η φοροδιαφυγή που συντελείται µέσω µυστικών υπεράκτιων τραπεζικών 
λογαριασµών ή µέσω ίδρυσης σύνθετων εταιρικών σχηµάτων µε έδρα "φορολογικούς παραδείσους". 
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Εύλογα προκύπτει από τα παραπάνω ότι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

πολύπλοκου φαινοµένου της φοροδιαφυγής προϋποθέτει ευρεία δέσµη παράλληλων 

πολιτικών, οι οποίες θα µπορούσαν να οργανωθούν γύρω από τρεις βασικές 

θεµατικές ενότητες: (α) απλοποίηση της νοµοθεσίας και εξορθολογισµό του 

ρυθµιστικού πλαισίου, (β) αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής 

διοίκησης και (γ) αλλαγή της φορολογικής νοοτροπίας και του συστήµατος κινήτρων 

για φορολογική συνέπεια και συµµόρφωση.44 

(α) απλοποίηση της νοµοθεσίας και εξορθολογισµό του ρυθµιστικού πλαισίου 

Βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και την εφαρµογή της 

φορολογικής πολιτικής είναι η απλούστευση της νοµοθεσίας και η δηµιουργία ενός 

ευέλικτου και ορθολογικού ρυθµιστικού πλαισίου µε ταυτόχρονο περιορισµό των 

ερµηνευτικών εγκυκλίων. Για παράδειγµα, φόροι που συνεπάγονται υψηλό κόστος 

βεβαίωσης και είσπραξης αλλά αποφέρουν χαµηλά έσοδα θα πρέπει να 

επανεξεταστούν, όπως έγινε µε τους περίπου 1.600 φόρους υπέρ τρίτων που υπήρχαν 

στο παρελθόν, των οποίων το διοικητικό κόστος ήταν δυσανάλογα µεγάλο (της 

τάξεως του 40%) σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα αναµενόµενα φορολογικά έσοδα.45  

Ταυτόχρονα, µεγάλης σηµασίας είναι η επανεξέταση των 980 

φοροαπαλλαγών που ισχύουν επί του παρόντος και η αναθεώρηση της µεθοδολογίας 

προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος. Π.χ., για τα επαγγέλµατα µε υψηλή 

ετήσια διακύµανση εισοδήµατος όπως οι καλλιτέχνες, οι αθλητές ή οι χρηµατιστές, 

τα οποία επί του παρόντος υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα φορολόγησης, θα 

µπορούσε να εφαρµοστεί η τεχνική του εισοδηµατικού µέσου όρου (income 

averaging) και η ένταξή τους στα κλιµάκια φορολογίας.  

Είναι εύλογο ότι η ύπαρξη πολλαπλών συστηµάτων φορολογίας και η συνεχής 

αναθεώρηση των σχετικών διατάξεών τους δηµιουργούν de facto σύγχυση και 

αυξάνουν τις πιθανότητες εξαιρέσεων, ειδικών ρυθµίσεων, παρατυπιών και 

παραλείψεων κατά την εφαρµογή της φορολογικής πολιτικής. Επιπλέον, η ελλιπής 

επικοινωνία µεταξύ των φορολογικών αρχών και της δικαιοσύνης, η εξαιρετικά 

χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών (η οποία συχνά φθάνει 

τα δέκα έτη) και οι ήπιες και συχνά εύκολα εξαγοράσιµες ποινές δηµιουργούν ένα 

                                                 
44 Βλ. ειδικό θέµα µε τίτλο "Φοροδιαφυγή και φορολογική διοίκηση: κατευθύνσεις αναβάθµισης του 
φοροεισπρακτικού µηχανισµού", Νοµισµατική Πολιτική - Ενδιάµεση Έκθεση 2010, Τράπεζα της 

Ελλάδος, για µια αναλυτική παρουσίαση προτάσεων πολιτικής αναφορικά µε τη φοροδιαφυγή. 
 
45 Βλ. Μπαλφούσιας (1998). 
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αντικίνητρο για φορολογική συµµόρφωση, εντείνοντας το πρόβληµα του ηθικού 

κινδύνου (moral hazard) στη συµπεριφορά των φορολογουµένων.  

Συνεπώς, η ενδυνάµωση του ποινικού σκέλους της διαδικασίας µε επίσπευση 

της εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων και αυστηρότερες και άµεσα αποδιδόµενες 

ποινικές κυρώσεις αναδεικνύεται σε προτεραιότητα οποιασδήποτε στρατηγικής για 

την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

(β) Αναδιάρθρωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης 

Παράλληλα, βασικός πυλώνας για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι η 

αναδιοργάνωση και κινητοποίηση της φορολογικής διοίκησης, σε επίπεδο τόσο 

ελεγκτικό όσο και εισπρακτικό. 

Για να είναι ο έλεγχος αποτελεσµατικός, θα πρέπει κατ' αρχάς να είναι δυνατή 

η διασταύρωση και η διαχρονική παρακολούθηση των φορολογικών δεδοµένων µέσα 

από ένα κεντρικό και ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Το σύστηµα Elenxis 

του Υπουργείου Οικονοµικών αποτελεί µια τέτοιου είδους ηλεκτρονική πλατφόρµα, 

η οποία σε πρώτη φάση επιτρέπει τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και 

παρέχει τη δυνατότητα για στοχευόµενους ελέγχους µε βάση κριτήρια κινδύνου.  

Ωστόσο, προκειµένου να γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση συστηµατικά 

και να καλύπτει όλο το εύρος των περιουσιακών στοιχείων, των καταναλωτικών 

δαπανών και των οφειλών του φορολογουµένου έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου, θα 

ήταν σκόπιµη η σύνδεση διαφόρων αρχών και υπηρεσιών απευθείας µε το σύστηµα 

αυτό, όπως της Αρχής Κτηµατολογίου, του Υπουργείου Μεταφορών, των 

ασφαλιστικών εταιριών κλπ, καθώς και η εντατικότερη συνεργασία µε αρχές του 

εξωτερικού. Αυτό θα διευκόλυνε επίσης την εισαγωγή και ευρεία χρήση ενός 

"µοναδικού προσωπικού αριθµού ταυτοποίησης" κάθε πολίτη — κατά τα πρότυπα 

του "αριθµού κοινωνικής ασφάλισης" (social security number) που εφαρµόζεται σε 

πολλές ανεπτυγµένες χώρες — ο οποίος θα επέτρεπε, µεταξύ άλλων, τη διαχείριση 

των φορολογικών του θεµάτων κατά ενιαίο τρόπο. 

Καταλυτικής σηµασίας είναι η εξάλειψη των περιπτώσεων αποδεδειγµένης 

διαφθοράς στο ελεγκτικό σώµα, καθώς και ο περιορισµός της προσωπικής επαφής 

µεταξύ φορολογουµένου και ελεγκτή. Μέτρα τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλουν 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι πχ η πλήρης αυτοµατοποίηση βασικών φορολογικών 

λειτουργιών, όπως η εγγραφή των φορολογουµένων και η παρακολούθηση της 

υποβολής δηλώσεων. Άλλα µέτρα που θα µπορούσαν πιθανώς να εξεταστούν είναι η 

αυτοµατοποίηση της απόδοσης του ΦΠΑ σε πραγµατικό χρόνο (real time), δηλαδή 
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κατά την πραγµατοποίηση της συναλλαγής, και η πληρωµή των ελεύθερων 

επαγγελµατιών (όπως ιατρών, δικηγόρων, ηλεκτρολόγων κ.λπ.) µε διαµεσολάβηση 

ιδιωτικής λογιστικής εταιρείας για την έκδοση του λογαριασµού και µε αποκλειστική 

χρήση τραπεζικού λογαριασµού για την εξόφληση, ανεξάρτητα από το ποσό της 

οφειλής. 

Επίσης, σύµφωνα µε την επικρατέστερη προσέγγιση στη βιβλιογραφία και 

άλλες εµπειρικές µελέτες, τον σηµαντικότερο ρόλο στον προσδιορισµό της 

φορολογικής συµπεριφοράς ενός ατόµου διαδραµατίζει η πιθανότητα 

εντοπισµού της φοροδιαφυγής και επιβολής ποινών46. Με άλλα λόγια, όσο 

µεγαλύτερη πιστεύει ο φορολογούµενος ότι είναι η πιθανότητα αποκάλυψης της 

φοροδιαφυγής και η πιθανότητα άµεσης και όχι καθυστερηµένης επιβολής και 

εφαρµογής των συνακόλουθων κυρώσεων (βλέπε σχήµα 12), τόσο περισσότερο 

φορολογικά συνεπής τείνει να είναι.  

 
Σχήµα 12 : Slippery Slope model 

 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η επιβολή των προστίµων και των άλλων 

κυρώσεων γίνεται από τους ελεγκτές µε τρόπο δίκαιο και διαφανή. Η παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών από τον ελεγκτή προς το φορολογούµενο για την 

καλύτερη κατανόηση του φορολογικού πλαισίου και των εναλλακτικών επιλογών που 

αυτό παρέχει είναι θεµιτή εφόσον γίνεται µε τρόπο νόµιµο και θεσµοθετηµένο (βλέπε 

σχήµα 13). Επίσης, συµβάλλει στην ενίσχυση της εθελούσιας φορολογικής 

συµµόρφωσης, αποδεσµεύοντας διοικητικούς πόρους για πιο στοχευόµενη δράση 

                                                 

46
 Βλ. Allingham, M.G. and A. Sandmo (1972) και Kleven, H.J. et al. (2010). Σύµφωνα µε την κλασική 
προσέγγιση των Allingham and Sandmo, οι τρεις προσδιοριστικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής είναι 
ο (οριακός) φορολογικός συντελεστής, η πιθανότητα εντοπισµού της φοροδιαφυγής και επιβολής 
ποινής και το ύψος των ποινών. 
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κατά των οµάδων µε υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής και ιστορικό µη συµµόρφωσης. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα γενική αίσθηση των πολιτών ότι υπάρχει 

εκτεταµένη διαφθορά και άνιση µεταχείριση των φορολογουµένων, η δίωξη και 

τιµωρία των µεγάλων φοροφυγάδων θα είχε σηµαντικά πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα µέσα από τον παραδειγµατισµό και την απόδοση κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

 

 
Σχήµα 13 : Slippery Slope model 

 
Συµπερασµατικά η πάταξη της φοροδιαφυγής απαιτεί µεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα, ριζικές τοµές σε πολλαπλά επίπεδα και συστηµατική και 
συνεκτική προσπάθεια σε όλα τα στάδια της φορολογικής διαδικασίας, από το 
σχεδιασµό της φορολογικής πολιτικής και τον έλεγχο των φορολογικών υποκειµένων 
έως την εκτέλεση των ποινικών κυρώσεων και τη διαµόρφωση υγιούς φορολογικής 
συνείδησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

ΠΗΓΕΣ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελληνική 

Γκίνογλου ∆ηµήτρης (2004) Φορολογική Λογιστική (Εφαρµογές), Εκδόσεις 
Ανικούλα 

Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων, 2008 2η έκδοση, Υπουργείο Οικονοµικών 

Θεοχάρης Σιώτης/Άγγελος Ζωϊτσάς, 2009, “Σύγχρονη Ελεγκτική” 

Καζαντζής Χρήστος 2006 Ελέγκτική και Εσωτερικός έλεγχος, εκδόσεις Business Plus 
AE  

Καλυβιανάκης Κ.,  Ξανθάκης Μ.,  Λεβέντης Α.,  Μανεσιώτης Β.,  Θεοδωρόπουλος 
Σ., (1993) Φορολογικό καθεστώς παραοικονοµια και φοροδιαφυγη στην Ελλαδα, 
Ιδρυµα Μεσογειακών Μελετων 

Κάντζος Κων/νος, Χονδρακη Αθηνά, 2006,  Ελεγκτική-Θεωρία και πρακτική, Β’ 
έκδοση, εκδόσεις Σταµούλη 

Κυριάκου Μ., (2006), "Γενικές Αρχές και Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου", Σχολή 
Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Σ.Ε. Υ. Υ.Ο) 

Οδηγός Φορολογικού Ελέγχου 2008, Π. Μιχαήλ, Χ Κουτσούκας, ∆. Χαλβατσιώτης, 
Ι. Μανουσάκης, Θ. Τρυποσκούφης 
Παππάς Α., 1999, "Εισαγωγή στην Ελεγκτική", Εκδόσεις Γ. Μπένου 

Ράϊκος ∆., .∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιαφθορά, από τη σκοπιά του διοικητικού 
δικαίου., εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. Αθήνα . 2006 

Τραχανάς Κ.  και Φλεσιοπούλου Κ., (1993),  Φορολογικό καθεστώς παραοικονοµία 
και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ιδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Εκδόσεις Παπαζήση 
Τσακλάγκανος Άγγελος 2003, 2005  Ελεγκτική, εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη Α.Ε. 
Φίλος Ι, (2004), " Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων", Εκδόσεις IQ Group 

Χ. Κύτταρης, ‘’Η Ελεγκτική και ο τεχνικός προσδιορισµός του φορολογικού κέρδους 
των επιχειρήσεων’’  
 
Ξένη  
 
Bardan (1996), OECD - WORLD BANK .∆.Ν.Τ.: .Corruption is the use of public 
office for private gains 
Kincaid J, Sampias W, Certified Government Auditing Professional, Examination 
Study Guide, 2nd Edition  
Meigs W., Larsen J., Meigs R., 1984, ΄΄Ελεγκτική΄΄, Μετάφραση: ∆ιαµαντόπουλος Θ., 
Ταλαρούγκας Ι., Εκδόσεις Παπαζήση 
 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Κυριάκου Μ. (2003), "Ποιοτική αναβάθµιση της φορολογικής διοίκησης και εσωτερικός έλεγχος" 
Φορολογική Επιθεώρηση, Τεύχος 656 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
www.tovima.gr, www.taxheaven.gr, www.gsis.gr, www.e-forologia.gr 



 82 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδείξεων εικονικότητας ή πλαστότητας & 
προτεινόµενων ελεγκτικών ενεργειών.  

Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. 

Έλλειψη στοιχείου διακίνησης ή 
ύπαρξης στοιχείων αξίας (Τιµολόγια 
πώλησης, εκκαθαρίσεις κ.λπ.) χωρίς να 
συνδέονται µε ∆Α, ή χωρίς αναγραφή 
στο ∆Α ή Σ∆Α του αριθµού 
κυκλοφορίας του πρώτου φορτηγού 
αυτοκινήτου (Φ∆Χ, ΦΙΧ) ή του 
ονόµατος πλωτού µέσου. 

Εικονικότητα  
συναλλαγής 

Ποσοτικός έλεγχος 
(κλειστή αποθήκη) - 
Έλεγχος τρόπου 
διακίνησης - Ύπαρξη 
φορτωτικών ή άλλων 
στοιχείων - Έλεγχος 
του εκδότη των 
στοιχείων. 

2. 

Ανέφικτο µεταφοράς λόγω όγκου ή 
βάρους ή είδους. Αδύνατη µεταφορά την 
ίδια µέρα µε το ίδιο αυτοκίνητο φορτηγό 
όχηµα. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος αποθεµάτων 
και αυτοκινήτων 
οχηµάτων -  
Έλεγχος στοιχείων 
εκδότη, έλεγχος 
τρόπου διακίνησης 
άλλων εµπορευµάτων 
κ.λπ. - Λήψη 
πληροφοριών και 
έλεγχος για λοιπά άλλα 
στοιχεία. 

3. 
Μεταφορές χωρίς ύπαρξη φορτωτικών 
εγγράφων όταν η επιχείρηση δεν 
διαθέτει η ίδια µεταφορικά µέσα. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος ποσοτικός - 
Έλεγχος ταµείου - 
Λήψη πληροφοριών 
και έλεγχος για λοιπά 
άλλα στοιχεία -  
Έλεγχος σε 
αντισυµβαλλόµενους 
για ύπαρξη 
µεταφορικών µέσων. 

4. 

Ανεπάρκεια ή έλλειψη µηχανολογικού 
εξοπλισµού για εκτέλεση έργου ή 
έλλειψη εξειδικευµένου τεχνικού 
προσωπικού που απαιτείται για την 
εκτέλεση του έργου. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Αξιοποίηση 
πληροφοριών από 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆.13-
Τµ.Ε΄ - Λήψη 
πληροφοριών για 
εκδότη, έλεγχος 
εκδότη, έλεγχος 
υλικοτεχνικής 
υποδοµής, έλεγχος για 
ειδικευµένο 
προσωπικό, πρόσληψη 
αυτών ή έλεγχος τυχόν 
άλλων 
συµβαλλοµένων για τη 
δυνατότητα εκτέλεσης 
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Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

του έργου - Στοιχεία 
από ΙΚΑ για την 
απασχόληση 
προσωπικού. 

5. 

Επιλεκτική εξόφληση «µετρητοίς» 
στοιχείων µεγάλης αξίας ή εξόφληση 
στοιχείων αξίας άνω ων 15.000,00 € 
χωρίς την οριζόµενη διαδικασία ή 
εξόφληση µόνο του ΦΠΑ του στοιχείου. 

Εικονικότητα ως προς τη 
συναλλαγή ή 
εικονικότητα ως προς το 
πρόσωπο 

Έλεγχος ταµείου - 
Έλεγχος ποσοτικός 
(κλειστή αποθήκη) - 
Λήψη πληροφοριών 
για τον εκδότη, 
έλεγχος τραπεζικών 
λογαριασµών, που 
αυτό είναι δυνατόν - 
Έλεγχος στοιχείων 
ΓΓΠΣ. 

6. 
Χρόνος έκδοσης στοιχείου (στο τέλος 
φορολογικών περιόδων ή στη λήξη των 
χρήσεων). 

Εικονικότητα συναλλαγής 
Έλεγχος αποθεµάτων - 
Έλεγχος στοιχείων 
εκδότη, έλεγχος λήπτη. 

7. 
Μη ύπαρξη συνάφειας δραστηριότητας 
εκδότη µε το αντικείµενο της 
συναλλαγής. 

Εικονική συναλλαγή - 
Πλαστό ή εικονικό 
στοιχείο 

Έλεγχος ύπαρξης 
εκδότη, ύπαρξη 
ανάλογων 
εγκαταστάσεων ή 
τεχνικού εξοπλισµού 
κ.λπ. - Έλεγχος 
εντοπισµού και άλλων 
παρόµοιων στοιχείων. 

8. 

Εµφάνιση νέου προµηθευτή µε 
συναλλαγές σηµαντικού µεγέθους. 
Συναλλαγές µε προµηθευτές 
εγκατεστηµένους σε µεγάλη απόσταση. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος ύπαρξης του 
προµηθευτή, της 
διακίνησης, των 
µεταφορικών µέσων 
κ.λπ. - Έλεγχος 
αποθεµάτων από τα 
αγορασθέντα είδη, 
έλεγχος των 
προµηθειών του 
προµηθευτή και αν 
χρειαστεί όλης της 
αλυσίδας των 
προµηθευτών - 
Έλεγχος ταµείου - 
Λοιποί έλεγχοι. 

9. 
Αγορές αγαθών που απαιτούν 
αποθηκευτικούς ή ειδικά 
διασκευασµένους χώρους (π.χ. 
ψυκτικούς θαλάµους) που δεν διαθέτει η 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος ποσοτικός, 
έλεγχος παγίων, 
έλεγχος 
εγκαταστάσεων - 
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Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

επιχείρηση, ή µη ύπαρξη των 
πωληθέντων ως αποθέµατα. 

Έλεγχος και στον 
εκδότη του στοιχείου ή 
εφόσον απαιτείται και 
σε όλους τους 
εµπλεκόµενους 
προµηθευτές. 

10. 

Αγορά µεταχειρισµένου πάγιου 
εξοπλισµού χωρίς ταυτότητα ή αγορά 
παγίων που δεν συνάδουν µε το 
αντικείµενο της επιχείρησης. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος αν τα ίδια 
είδη είχαν αγορασθεί 
στο παρελθόν και 
είχαν αποσβεστεί - 
Έλεγχος προµηθευτή. 

11. 

Αγορά αγαθών µη συµβατών µε τη 
δραστηριότητα ή το αντικείµενο 
εργασιών ή παγίων που δεν είναι 
χρήσιµα για τη δραστηριότητα. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Επαλήθευση στοιχείου 
εκδότη - Έλεγχος 
χρήσης των αγαθών - 
Έλεγχος αποθεµάτων, 
έλεγχος αύξησης 
αγορών ή 
ακαθαρίστων εσόδων, 
έλεγχος εκδότη. 

12. 
Προµήθεια αγαθών σε υπερβολικές τιµές 
ή σε τιµές µικρότερες από τις 
επικρατούσες στην αγορά. 

Υπερτιµολόγηση / 
Υποτιµολόγηση 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος σχέσης 
εκδότριας και λήπτριας 
του στοιχείου - 
Αντιπαραβολή µε τις 
τιµές αγοράς όµοιων 
αγαθών - Έλεγχος 
προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν τυχόν 
πρόκειται για κυκλική 
απάτη. 

13. 
Συχνή προµήθεια αγαθών και αγορά 
αγαθών σε µεγάλες ποσότητες. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος της 
συχνότητας των 
συναλλαγών, του 
τρόπου διακίνησης, της 
εξόφλησης, της 
αποθήκευσης και 
έλεγχος του 
προµηθευτή και αν 
χρειασθεί και του 
προµηθευτή του 
προµηθευτή. 

14. 
Ενδείξεις δανειοδότησης ή 
επιχορήγησης, επένδυσης κ.λπ. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Προµήθεια των ίδιων 
αγαθών παλαιότερα -  
Ύπαρξη πιθανόν και 
αντίστοιχου 
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Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

πιστωτικού τιµολογίου. 

15. 
∆ιαφοροποίηση στην επιχειρηµατική 
πρακτική. 

Εικονική  
συναλλαγή 

Έλεγχος ταµείου - 
∆ιαπίστωση για την 
αναγκαιότητα της 
συναλλαγής. 

16. 

Γραφικός χαρακτήρας όµοιος σε 
διαφορετικό προµηθευτή. Πλήθος 
ορθογραφικά λάθη σε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

Εικονική  
συναλλαγή  
Πλαστό στοιχείο 

Επαλήθευση στοιχείων 
εκδότη, έλεγχος µε 
άλλα στοιχεία του 
εκδότη, διασταύρωση 
των στοιχείων. 

17. Αλλοιώσεις επί του στοιχείου. 
Πλαστό στοιχείο 
Επαναχρησιµοποίηση 

Αντιπαραβολή µε 
στέλεχος - Έλεγχος 
αγορασθέντων 
αγαθών. 

18. 
Αναρµοδιότητα ∆ΟΥ θεώρησης. 
Ανακρίβεια ΑΦΜ εκδότη. Ανύπαρκτο 
ΑΦΜ. 

Πλαστότητα θεώρησης 

Πλαστό και εικονικό 
στοιχείο 

Έρευνα για τον 
εκδότη, στοιχεία από 
∆ΟΥ, ΓΓΠΣ -  
Έλεγχος στο λήπτη και 
τον εκδότη. 

19. 

∆υσαναλογία υλικών µε εκτελεσθέν 
έργο, και συναλλαγές εργολάβων και 
υπεργολάβων ειδικά στις νέες οικοδοµές 
που υπάγονται σε ΦΠΑ. 

Υπερτιµολόγηση 
Εικονική συναλλαγή 

Έλεγχος σχέσης 
εκδότριας και λήπτριας 
του στοιχείου - 
Έλεγχος προκειµένου 
να διαπιστωθεί αν 
τυχόν πρόκειται για 
κυκλικές συναλλαγές. 
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2. Πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και 
µοριοδότηση αυτών. 
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3. Υποδείγµατα έκθεσης Φορολογικής συµµόρφωσης 
 
Α.1 Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, όπως αυτός 

ισχύει, µε σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η 

Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 
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φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Συµπέρασµα 
 
Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.2 Συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη µε θέµα/τα έµφασης  
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός 

ισχύει, µε σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η 

Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 

φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Συµπέρασµα 
Με βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα οποία καθορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στο συµπέρασµά µας, σχετικά µε τη φορολογική συµµόρφωση της 

Εταιρείας, εφιστούµε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω φορολογικό (φορολογικά) ζήτηµα 

(ζητήµατα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και 
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του (των) οποίου (οποίων) η αντιµετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, 

αποσαφηνισθεί, είτε νοµολογιακά είτε µε ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών : 

 

 

1. 

2. 
3. 
 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.3 Συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός 

ισχύει, µε σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η 

Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 

φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
Από την εκτέλεση της εργασίας µας διαπιστώσαµε ότι (τα εξής): 
 
(συνοπτική αναφορά κατ’ είδος φόρου ή/και παράβασης). 
1. 
2. 
3. 
 

Συµπέρασµα 
Εκτός από την (τις) περίπτωση) περιπτώσεις που αναφέρεται (αναφέρονται) στην παράγραφο “ Βάση 

για συµπέρασµα µε επιφύλαξη”, µε βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην 

αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί 

από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα, τα 
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οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

 

 

Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.4 Συµπέρασµα µε επιφύλαξη και θέµα/τα έµφασης 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός 

ισχύει, µε σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η 

Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 

φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 
Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη 
Από την εκτέλεση της εργασίας µας διαπιστώσαµε ότι (τα εξής): 
 
 
(συνοπτική αναφορά κατ’ είδος φόρου ή/και παράβασης). 
1. 
2. 
3. 
 

Συµπέρασµα 
Εκτός από την (τις) περίπτωση (περιπτώσεις) που αναφέρεται (αναφέρονται) στην παράγραφο “Βάση 

για συµπέρασµα µε επιφύλαξη”, µε βάση την εκτελεσθείσα εργασία µας, δεν έχει περιέλθει στην 

αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία δεν έχει συµµορφωθεί 

από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα τα 
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οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ 

αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

 

Θέµα/τα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στο συµπέρασµά µας, σχετικά µε τη φορολογική συµµόρφωση της 

Εταιρείας, εφιστούµε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω φορολογικό (φορολογικά) ζήτηµα 

(ζητήµατα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής ελεγκτικής εργασίας και 

του (των) οποίου (οποίων) η αντιµετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, 

αποσαφηνισθεί, είτε νοµολογιακά είτε µε ερµηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών : 

 

1. 

2. 

3. 
 
Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.5  Αδυναµία Έκφρασης Συµπεράσµατος 
 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
Αναλάβαµε την διενέργεια του ειδικού φορολογικού έλεγχου σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  

2238/1994, όπως αυτός ισχύει, για τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ 

(εφεξής η Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό 

έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 

φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης  3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου 

ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 

Βάση για αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος 
[Περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 

 

Αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος 
 
Εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται (µνηµονεύονται) στην 

παράγραφο, ‘Βάση για Αδυναµία Έκφρασης Συµπεράσµατος’ δεν έχει καταστεί εφικτό να 

αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια για τη θεµελίωση του συµπεράσµατός µας.  

Ως εκ τούτου δεν εκφέρουµε συµπέρασµα  ως προς την συµµόρφωση της Εταιρείας από κάθε ουσιώδη 

άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείµενα τα οποία καθορίζονται 
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στο πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-

2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

 

 

Περιορισµός χρήσης 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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Α.6  Αρνητικό Συµπέρασµα  
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
σύµφωνα µε  το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994   
 
 
Προς την Εταιρεία ΑΒΓ µε ΑΦΜ ……….. και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
∆ιενεργήσαµε ειδικό φορολογικό έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν.  2238/1994, όπως αυτός 

ισχύει, µε σκοπό τη διαπίστωση της φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής η 

Εταιρεία) για τη διαχειριστική χρήση από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ µέχρι ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ (οικονοµικό έτος xxxx). 

 
Ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας 
 
Η διοίκηση της ελεγχόµενης Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόµενων 

βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τον ορθό υπολογισµό των 

φόρων, την έγκαιρη καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας, διαµορφώνοντας µεταξύ άλλων όλες τις απαραίτητες εσωτερικές δικλείδες, 

που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι η διενέργεια του ελέγχου, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης της 

ελεγχόµενης Εταιρίας προς τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, µε βάση το πρόγραµµα ελέγχου που 

περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο έλεγχος 

καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα και διενεργήθηκε 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000, «Έργα ∆ιασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή 

Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφόρησης», καθώς και µε τα οριζόµενα στο πρόγραµµα 

αυτό. Θεωρούµε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση και την τεκµηρίωση της παρούσας έκθεσης και είναι στη διάθεση του Υπουργείου 

Οικονοµικών οποτεδήποτε ζητηθούν.  

 

Βάση για αρνητικό συµπέρασµα 
[Περιγραφή θέµατος/(ή θεµάτων)] 

 

Αρνητικό συµπέρασµα 
 
Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται 

(µνηµονεύονται) στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητικό Συµπέρασµα’, η Εταιρεία δεν έχει 

συµµορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά 

αντικείµενα τα οποία καθορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης που 

προβλέπεται στην υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

Περιορισµός χρήσης 
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Η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και καταρτίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια των υποχρεώσεων 

της Εταιρείας έναντι του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εκ τούτου η  Έκθεση αυτή δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 

 
Αναφορά επί  λοιπών θεµάτων 
Πληροφορίες για την ελεγχόµενη Εταιρία, τα αντικείµενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για 

κάθε επιµέρους αντικείµενο περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο προσάρτηµα των αναλυτικών 

πληροφοριακών στοιχείων όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1159/22-7-2011 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. 

 
 

 
 
 
 
 
       Έδρα Ελεγκτή [πόλη],  

[ηµεροµηνία] 
       [Ονοµατεπώνυµο] 
       Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
       ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτή] 
 
 
[Ελεγκτική Εταιρεία] 
[∆ιεύθυνση] 
ΑΜ ΣΟΕΛ [Ελεγκτική Εταιρεία] 
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4. Έκθεση τακτικού ελέγχου Φ.Ε. για βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
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5.Έκθεση προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ για βιβλία Β΄ κατηγορίας 
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