
 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 
 

Διπλωματική Εργασία 

 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΑ Ε.Ε.Π. 

 
 
 

του 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Νεγκάκης 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 
 
 
 
 

Ιούνιος 2012 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 
 
στην µνήµη του Πατέρα µου, στην Μητέρα µου  
και ιδιαίτερα στην αγαπηµένη µου Σύζυγό  ΜΑΡΙΑ  
και στα παιδιά µου ∆ΗΜΗΤΡΗ και ΝΙΚΟΛΑ χωρίς την αµέριστη  συµπαράσταση των 
οποίων δεν θα είχα καταφέρει να φτάσω εδώ που είµαι. 
 
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην σηµερινή εποχή λόγω του γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις απαιτείται η αναβάθµιση του ρόλου του ελέγχου µέσα σε 
αυτές. Μέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο ρόλος 
της Ελεγκτικής για τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας σε εθνικό και 
παγκόσµιο επίπεδο είναι ζωτικός, µε διαρκή αυξανόµενη σηµασία λόγω και της συµβολής 
της ελεγκτικής στην µεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων. 
 Η ελεγκτική δεν καλύπτει µόνο τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά αποκτά 
σοβαρή παρουσία στους τοµείς της ∆ιοίκησης των εταιριών µε τον εσωτερικό έλεγχο, της 
αξιολόγησης των επιδόσεων των διοικούντων µε τους ελέγχους διοίκησης και της τήρησης 
των θεσµοθετηµένων κανόνων δράσης κρίσιµων τοµέων της Οικονοµίας µε τους έλεγχους 
συµµόρφωσης. Το έργο αυτό ασκείται από τις διάφορες κατηγορίες ελεγκτών. 
 Η εργασία αυτή αναφέρεται στην έννοια του ελέγχου και παρουσιάζει τις διαδικασίες 
εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις  
Εξετάζονται το αντικείµενο των ελέγχων αυτών και οι αντικειµενικοί τους σκοποί και 
αξιολογείται η συνεισφορά τους για τις διάφορες κατηγορίες ενδιαφεροµένων 
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Στο σηµείο αυτό και πρίν ξεκινήσω την καταγραφή και παρουσίαση της ∆ιπλωµατικής µου 
εργασίας θα ήθελα να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ απο καρδιάς  τον Καθηγητή µου και Άνθρωπο κ.κ. 
Χρήστο Νεγκάκη, χωρίς την αγόγγυστη βοήθεια και αµέριστη συµπαράστασή του οποίου δεν 
θα είχα καταφέρει να ανταπεξέλθω µε επιτυχία στα εµπόδια και στις δυσκολίες  των 
Μεταπτυχιακών µου σπουδών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κρίση που έχει ξεσπάσει παγκοσµίως έχει επαναφέρει τα 
τελευταία χρόνια το θέµα του ελέγχου στις επιχειρήσεις και του ρόλου των ελεγκτών.   
 Πολλοί οικονοµολόγοι υποστηρίζουν πως η έλλειψη διαφάνειας στις οικονοµικές 
καταστάσεις των εταιρειών οδήγησε στην οικονοµική κρίση. Πολλές εταιρείες και τράπεζες 
έφτασαν στην κατάρρευση ή κοντά σε αυτή λόγω των αδύναµων και ελλιπών 
χρηµατοοικονοµικών ελέγχων. Οι ελεγκτές θα έπρεπε να εµπλακούν περισσότερο στη 
διαδικασία της πρόληψης.  
 Μέσα στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον, ο ρόλος των ελεγκτών έχει εξελιχθεί. Αυτό 
οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι οι κανόνες και οι πολιτικές των επιχειρήσεων έχουν 
αλλάξει, και ο ρόλος της λογιστικής για την κοινωνία έχει ενισχυθεί.  Οι ελεγκτικές 
υπηρεσίες χαίρουν µεγάλης εκτίµηση και αξίας από τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
 Η οικονοµική κρίση σίγουρα θα ήταν χειρότερη, αν δεν υπήρχαν οι ελεγκτές. Στις 
σύγχρονες αγορές, στόχος του ελέγχου είναι να µειώσει την ασυµµετρία πληροφοριών που 
υπάρχει  και να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους χρήστες 
αυτών. Ωστόσο οι ελεγκτές έκαναν λάθη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  
 Μέσα στις παραπάνω συνθήκες είναι αναγκαία η αναβάθµιση του ρόλου του ελέγχου. 
Απαιτείται αναβάθµιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου µέσα σε µια εταιρία, καθώς 
πολλοί εκείνοι που απέδωσαν την οικονοµική κρίση στη µη αποτελεσµατική διαχείριση 
κινδύνου. 
 Ο εξωτερικός έλεγχος µε τη σειρά του µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας της πληροφόρησης που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό σχετικά µε την 
οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης. Ο ρόλος του ελεγκτή δεν είναι να προβλέψει το 
µέλλον και πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της δηµοσιονοµικής επίδοσης κατά το οικονοµικό έτος. 
  Παράλληλα µε σε ένα εξαιρετικά ρευστό και δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον οι 
κυβερνήσεις βρίσκονται σε µια συνεχή προσπάθεια αύξησης των εσόδων τους µέσω της 
καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των πραγµατικών φόρων από τις 
επιχειρήσεις. 
 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
κατά τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο µιας επιχείρησης και τη συµβολή των 
διαδικασιών αυτών στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον.  
 Η εργασία αυτή αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά µε την 
οποία διενεργείται η κάθε κατηγορία ελέγχου µέσα σε µια εταιρία, ξεκινώντας από τον 
εσωτερικό έλεγχο που διενεργείται κατά τη διάρκεια όλης της διαχειριστικής χρήσης και 
συνεχίζοντας µε τον εξωτερικό και το φορολογικό έλεγχο που ως επί το πλείστον 
διενεργούνται στο τέλος του οικονοµικού έτους.  
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 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στην ελεγκτική και παρουσιάζεται η έννοια και 
η σηµασία του ελέγχου, τα είδη των ελέγχων καθώς και οι κατηγορίες των ελεγκτών που 
συναντώνται. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των ελεγκτικών προτύπων, 
ελληνικών και διεθνών, καθώς και του πλαισίου αυτών. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος. Παρουσιάζονται τα είδη του 
εσωτερικού ελέγχου, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, 
οι στόχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου µέσα σε µια 
εταιρία, καθώς και ο Κώδικας ∆εοντολογίας και τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου που 
χρησιµοποιούνται στην πράξη από τους εσωτερικούς ελεγκτές.  
 Στο τέταρτο κεφάλαιο µελετάται  ο εξωτερικός έλεγχος, τα είδη του, ο ρόλος των 
εξωτερικών ελεγκτών και γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας που 
ακολουθείται κατά τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων.  
 Στο πέµπτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και γίνεται 
µια ανασκόπηση στις διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί µε αντικείµενο τη σχέση αυτή. 
Παρουσιάζεται συνοπτικά οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών 
ελέγχου. 
 Στο έκτο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται ο φορολογικός έλεγχος των εταιριών. 
Παρουσιάζονται τα είδη του φορολογικού ελέγχου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 
φορολογούµενων και ελεγκτών κατά τη διάρκεια αυτού καθώς και οι συνέπειες από τη 
διενέργεια του .  
 Στο τελευταίο µέρος αυτής της εργασίας (έβδοµο κεφάλαιο) παρουσιάζονται τα 
συµπεράσµατα που εξάγονται µετά τη µελέτη των ελεγκτικών διαδικασιών που 
ακολουθούνται σε µια εταιρία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................ 2 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................... 3 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ....................................................... 7 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ .................................................... 8 
1.1 Σηµασία και Αναγκαιότητα Ελέγχου ................................................................... 8 
1.2 Έννοια και Περιεχόµενο Ελεγκτικής .................................................................. 10 
1.3 Κατηγορίες Ελέγχων .......................................................................................... 11 
1.4 Κατηγορίες Ελεγκτών ......................................................................................... 12 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ .............................................................. 14 
2.1 Πλαίσιο Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων .................................. 14 
2.2 Κώδικας ∆εοντολογίας ....................................................................................... 15 
2.3 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα ............................................................................ 16 
2.4 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ................................................................................ 18 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ............................................................. 21 
3.1 Έννοια και Σηµασία Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου .................................... 21 
3.2 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου .................................................................................. 22 
3.3 Χαρακτηριστικά ενός Ικανοποιητικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου ........ 23 
3.4 Εσωτερικοί Ελεγκτές .......................................................................................... 25 

3.4.1 Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών ............................................................. 25 
 3.4.2 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ................................................................ 26 
 3.4.3 Επιτροπή Ελέγχου ..................................................................................... 26 
3.5 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου .................................................... 27 
3.6 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου........................................................................... 29 
3.7 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου ........................................................................... 30 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ............................................................ 32 
4.1 Έννοια και Είδη Εξωτερικού Ελέγχου ................................................................ 32 
4.2 Εξωτερικοί Ελεγκτές .......................................................................................... 32 
4.3 Έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων ......................................................... 34 
4.4 Ελεγκτική Τεκµηρίωση ...................................................................................... 36 
 4.4.1 Ελεγκτικά Τεκµήρια .................................................................................. 36 
 4.4.2 Φύλλα Εργασίας ........................................................................................ 38 
4.5 ∆ιαδικασία Εξωτερικού Ελέγχου ....................................................................... 40 
 4.5.1 Αποδοχή Ελέγχου ...................................................................................... 40 
 4.5.2 Σχεδιασµός Ελέγχου .................................................................................. 41 



 

 8

 4.5.3 ∆οκιµασίες Ελέγχου .................................................................................. 43 
 4.5.4 Ολοκλήρωση και Επισκόπηση Ελέγχου .................................................... 44 
 4.5.5 Έκθεση Ελέγχου ........................................................................................ 46 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ .................... 48 
5.1 Γενικά ................................................................................................................. 48 
5.2 Ανασκόπηση Μελετών για τη Σχέση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου .... 48 
5.3 Οµοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου ............................................ 52 
5.4 ∆ιαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου ............................................... 52 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ......................................................... 55 
6.1 Έννοια και Σκοπός Φορολογικού Ελέγχου ........................................................ 55 
6.2 Φορολογικοί Ελεγκτές ........................................................................................ 55 
6.3 Είδη Φορολογικού Ελέγχου ................................................................................ 57 

6.3.1 Προσωρινός Έλεγχος ................................................................................. 57 
6.3.2 Προληπτικός Έλεγχος ................................................................................ 58 
6.3.3 Τελικός Έλεγχος ........................................................................................ 58 

6.4 Φορολογικό Πιστοποιητικό ................................................................................ 59 
 6.4.1 Γενικά ........................................................................................................ 59 
 6.4.2 Περιεχόµενο Φορολογικού Πιστοποιητικού ............................................. 59 
 6.4.3 Χαρακτηριστικά Φορολογικού Πιστοποιητικού ....................................... 61 
 6.4.4 Πρόγραµµα Ελέγχου .................................................................................. 62 
 6.4.5 Ποιοτικός Έλεγχος Έργου Νόµιµων Ελεγκτών και Ελεγκτικών  
               Γραφείων .................................................................................................... 63 
6.5 ∆ιάγραµµα Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας .................................................................. 63 
6.6 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογούµενων και Ελεγκτών κατά το  
 Φορολογικό Έλεγχο ............................................................................................ 64 
 6.6.1 ∆ικαιώµατα Φορολογουµένων .................................................................. 64 
 6.6.2 Υποχρεώσεις Φορολογουµένων ................................................................ 65 
 6.6.3 ∆ικαιώµατα Ελεγκτών ............................................................................... 65 
 6.6.4 Υποχρεώσεις Ελεγκτών ............................................................................. 66 
6.7 Εκθέσεις Ελέγχου ............................................................................................... 67 
6.8 Συνέπειες Φορολογικού Ελέγχου ....................................................................... 68 
 6.8.1 Προσδιορισµός Φορολογητέας Ύλης ........................................................ 68 
 6.8.2 Επίλυση ∆ιαφορών .................................................................................... 69 
 6.8.3 Επιβολή Κυρώσεων ................................................................................... 69 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ................................................ 72 
 
ΠΗΓΕΣ ...................................................................................................................... 74 

 
 
 



 

 9

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ- ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
Πίνακας 2.1: ∆οµικά Στοιχεία του Πλαισίου των Ελληνικών και ∆ιεθνών  
                      Ελεγκτικών  Προτύπων ....................................................................... 15 
Πίνακας 2.2: Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα ............................................................. 17 
Πίνακας 2.3: ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ................................................................. 19 
Πίνακας 5.1: ∆ιαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου ................................ 52 
Πίνακας 6.1: Χρονοδιάγραµµα Φορολογικού Ελέγχου ............................................ 61 
 
∆ιάγραµµα 2.1: Κώδικας ∆εοντολογίας Ελεγκτών ................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
 
 
1.1 Σηµασία και Αναγκαιότητα Ελέγχου 
  
Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται µια αυξανόµενη ανάγκη για έλεγχο µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται µια διαρκώς αυξανόµενη σηµασία στο ρόλο της ελεγκτικής. Οι σηµαντικότεροι 
λόγοι που επιβάλλουν τη χρήση του ελέγχου είναι:  
 

� η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες  
   
Οι οικονοµικές αποφάσεις σε κάθε κοινωνία πρέπει να βασίζονται στις διαθέσιµες 

πληροφορίες κατά τη στιγµή της λήψης της απόφασης. Καθώς όµως η κοινωνία γίνεται πιο 
περίπλοκη, υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα αναξιόπιστες πληροφορίες παρέχονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Ως µέσο για να ξεπεραστεί το πρόβληµα των αναξιόπιστων πληροφοριών, 
οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να αναπτύξουν µια µέθοδο διασφάλισης  ότι η 
πληροφορίες θα είναι επαρκώς αξιόπιστες για αυτές τις αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα 
πρέπει να σταθµίσουν το κόστος της απόκτησης πιο αξιόπιστων πληροφοριών κατά µε τα 
αναµενόµενα οφέλη.  

Μια συνηθισµένη λύση για την εξεύρεση αξιόπιστων πληροφοριών είναι η καθιέρωση 
κάποιας µορφής επισκόπησης, ελέγχου, πιστοποίησης και αξιολόγησης των πληροφοριών 
αυτών από ανεξάρτητα άτοµα 

  
 
�   οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης  

 
 Όπως υποστηρίζει ο Θ. Γρηγοράκος, ο έλεγχος κάθε επιχείρησης πηγάζει από τις ατέλειες 
της ανθρώπινης φύσης. Ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου µπορούν να καταπολεµήσουν την ανειλικρίνεια, τις καταδολιεύσεις και 
τις απάτες που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ηθικής. 
 Ο έλεγχος αποτελεί το απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης 
ξένης περιουσίας, είναι ένα είδος ασφαλίσεως κατά των λαθών, της ανειλικρίνειας, της 
απάτης, ενώ η αµοιβή του ελεγκτή αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο. 
    

� ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων 
 
 Η ελεγκτική µπορεί να συµβάλλει στον έγκαιρο εντοπισµό και τη διόρθωση των 
λογιστικών σφαλµάτων τα οποία µπορούν να αλλοιώσουν και να παραποιήσουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις.  
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 Ως τέτοια σφάλµατα µπορούν να θεωρηθούν: α) σφάλµατα λογιστικής ερµηνείας, β) 
σφάλµατα παραλείψεων, γ) σφάλµατα αποδόσεων, δ) σφάλµατα αρχών, ε) σφάλµατα 
αριθµητικά και στ) σφάλµατα από την εκτέλεση της λογιστικής εργασίας  
   
 

� σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή 
 
 Η ελεγκτική παίζει σηµαντικό ρόλο στη σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή, που δηµιουργεί 
µια σύγκρουση συµφερόντων λόγω της ασυµµετρίας των πληροφοριών που υπάρχει µεταξύ 
των παραπάνω προσώπων. 
 Ο έλεγχος µπορεί να συµβάλλει στην εξασφάλιση σωστής διοίκησης, την επίτευξη των 
στόχων των φορέων και της διοίκησης της εταιρίας, τη διασφάλιση των µετόχων και 
γενικότερα στη συνοχή µέσα στην εταιρία. 
 Στόχος της ελεγκτικής αποτελεί η διασφάλιση της τάξης και της ευταξίας της 
επιχειρηµατικής ζωής, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωµάτων των µετόχων σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
 Φαίνεται ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος σε όλες τις φάσεις της καθηµερινής οικονοµικής 
πραγµατικότητας. Η ανάπτυξη των οικονοµικών µονάδων και των εθνικών οικονοµικών, 
προϋποθέτει ένα κλίµα εµπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και στη 
συµµόρφωση τους µε τους κανόνες της κάθε Πολιτείας.  
 Η σύγχρονη ελεγκτική, ως θεσµός, καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των οργανωµένων 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών µιας κοινωνίας, αλλά και της παγκόσµιας κοινότητας. Η 
µελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ελεγκτικής φανερώνει έξι περιόδους εξελικτικής 
διαχρονικής διαµόρφωσης της. 

1η περίοδο: µέχρι το 1905, στόχος της ελεγκτικής αποτελούσε η ανακάλυψη της απάτης 
2η περίοδο: στη περίοδο αυτή (1905-1933), ο στόχος της ελεγκτικής είναι τόσο η 
αποκάλυψη της απάτης όσο και εκτίµηση της ακριβοδίκαιης απεικόνισης των 
οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας 
3η περίοδο: κατά την περίοδο (1933- 1940) αυτή ενισχύεται η σηµασία του εσωτερικού 
ελέγχου 
4η περίοδο: στόχος του ελέγχου κατά την περίοδο 1940-1970 είναι η εκτίµηση της 
ορθότητας των οικονοµικών καταστάσεων µε αυξηµένη την αναγνώριση της σηµασίας 
του εσωτερικού ελέγχου 
5η περίοδο: κατά την περίοδο αυτή, που φθάνει ως τα µέσα της δεκαετίας του 1980, 
παρατηρείται µια στροφή προς τις άµεσες επαληθευτικές δοκιµασίες κατά τη διενέργεια 
του ελέγχου για τη διαπίστωση ουσιαστικών ποσοτικών σφαλµάτων 
6η περίοδο: κατά την περίοδο αυτή, που φθάνει ως τα µέσα της δεκαετίας του 1990 
παρατηρείται η χρησιµοποίηση προσεγγίσεων που βασίζονται στο µοντέλο του 
ελεγκτικού κινδύνου.1 

 
 

                                                 
1 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 50 
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1.2 Έννοια και Περιεχόµενο Ελεγκτικής  
 
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί για την έννοια της ελεγκτικής. Με βάση τα 
δοµικά στοιχεία της έννοιας µπορούµε να θεωρήσουµε την ελεγκτική ως « τον επιστηµονικό 
κλάδο της συστηµατικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, 
από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία 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». 
 Με βάση την έννοια της ελεγκτικής, µπορούµε να πούµε ότι ο έλεγχος περιέχει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως: 

� πρόκειται για µια συστηµατική και καλά δοµηµένη σειρά διαδικασιών 
� περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκµηρίων, πάνω στα 

οποία βασίζεται η γνώµη του ελεγκτή 
� περιλαµβάνει τον καθορισµό του βαθµού ανταπόκρισης µετρήσιµων πληροφοριών 

µε προκαθορισµένα κριτήρια. Αντικείµενο του ελέγχου αποτελούν µετρήσιµες 
πληροφορίες διάφορων τύπων, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
επαληθευσιµότητα και να µπορούν να αξιολογηθούν µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια. 

� διενεργείται από ανεξάρτητο και ικανό πρόσωπο που διαθέτει τα απαραίτητα 
προσόντα 

� τα ευρήµατα του ελέγχου και η γνώµη του ελεγκτή διατυπώνονται γραπτώς µέσω 
εκθέσεων ελέγχου. Ενδιαφερόµενοι χρήστες είναι όλοι όσοι χρησιµοποιούν και 
εµπιστεύονται τα ευρήµατα του ελεγκτή 

� αφορά συγκεκριµένη οικονοµική µονάδα και καλύπτει συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο 

Ουσιαστικά πρόκειται για τον  κλάδο της Οικονοµικής των Επιχειρήσεων που 
πραγµατεύεται τις αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε 
κάθε οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας. Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα: 

� στο αντικείµενο του ελέγχου: στο µέρος αυτό εξετάζεται τι ελέγχεται, γιατί είναι 
αναγκαίος ο έλεγχος, ποιοι σκοποί επιδιώκονται από τον έλεγχο και ποιοί ωφελούνται 
από τον έλεγχο 

� στο υποκείµενο του ελέγχου: αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν 
αναλάβει να διενεργούν τον έλεγχο, ποια τα προσόντα των ατόµων αυτών, ώστε να 
µπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

� στη τεχνική του ελέγχου (ελεγκτικές διαδικασίες): στο µέρος αυτό εξετάζονται και 
αναλύονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, που ακολουθούνται για το σκοπό του ελέγχου2 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Walter Meigs ,  John Larsen και Robert Meigs, Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 1978 
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1.3 Κατηγορίες Ελέγχων  
 
Ο έλεγχος, µε βάση διάφορα κριτήρια, διακρίνεται σε κατηγορίες και είδη:  
 
Α) ανάλογα µε την έκταση του, µπορεί να είναι:  

- γενικός έλεγχος, ο οποίος επεκτείνεται σε όλα τα θέµατα της διαχειρίσεως των 
οικονοµικών µονάδων και καλύπτει ολόκληρη την εταιρική χρήση ή και 
περισσότερες χρήσεις (έλεγχος ισολογισµού τέλους χρήσης) 

- ειδικός έλεγχος, ο οποίος έχει ως αντικείµενο ένα  συγκεκριµένο θέµα ή ένα 
συγκεκριµένο τοµέα (πχ έλεγχος αποθεµάτων) 

 
Β) ανάλογα µε το σκοπό του, µπορεί να είναι:  

- προληπτικός έλεγχος, ο οποίος αποσκοπεί στην πρόληψη σφαλµάτων, καταχρήσεων 
και άλλων ανωµαλιών και έχει οργανωθεί από την ίδια την επιχείρηση και γίνεται 
πριν από τη διενέργεια των συναλλαγών 

- κατασταλτικός, ο οποίος διενεργείται µετά την εκτέλεση των συναλλαγών και 
αποσκοπεί στην αποκάλυψη και την καταστολή των σφαλµάτων καταχρήσεων και 
άλλων ανωµαλιών 

 
 
Γ) ανάλογα µε τη διάρκεια του, µπορεί να είναι:  

- µόνιµος ή διαρκής, όταν διενεργείται σε µόνιµη βάση. Τέτοιος είναι κυρίως ο 
εσωτερικός προληπτικός έλεγχος 

- τακτικός ή περιοδικός, όταν διενεργείται κατά περιόδους και τακτικά και αφορά τον 
έλεγχο της διαχείρισης τακτών χρονικών περιόδων. Τακτικός θεωρείται ο έλεγχος που 
προβλέπεται από το άρθρο 36 του Ν. 2190/1920 

- έκτακτός ή περιστασιακός, όταν διενεργείται σε έκτακτες περιπτώσεις3 
 
 
∆) ανάλογα µε το πρόσωπο που διαρκεί τον έλεγχο, µπορεί να είναι:  

- εσωτερικός έλεγχος (εσωτερική ελεγκτική), ο οποίος οργανώνεται και διενεργείται 
από πρόσωπα εντός της οικονοµικής µονάδας. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι κατά 
κανόνα µόνιµος έλεγχος, αλλά και γενικός και προληπτικός έλεγχος 

- εξωτερικός έλεγχος (εξωτερική ελεγκτική) που διενεργείται από εξωτερικό, κατά 
κανόνα ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι κατά 
κανόνα κατασταλτικός έλεγχος, αλλά µπορεί να είναι και προληπτικός όταν ο 
ελεγκτής ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις πριν από την εκτέλεση τους. Παράλληλα  
ο εξωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι γενικός ή ειδικός, τακτικός ή έκτακτος 

- κρατικός έλεγχος (κρατική ελεγκτική) που διενεργείται από διάφορους κρατικούς και 
ηµικρατικούς φορείς 

 
 
                                                 
3 Walter Meigs ,  John Larsen και Robert Meigs, Ελεγκτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 1978 
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Ε) ανάλογα µε το αντικείµενο του ελέγχου µπορεί να είναι:  
- έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων που έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση και 

έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρίας 
- έλεγχος συµµόρφωσης που έχει ως σκοπό τον καθορισµό κατά πόσο ο ελεγχόµενος 

συµµορφώνεται µε συγκεκριµένους κανόνες ή ακολουθεί συγκεκριµένες διαδικασίες 
και περιλαµβάνει την εξέταση συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών 
δραστηριοτήτων της εταιρίας 

- λειτουργικός έλεγχος που αξιολογεί τις λειτουργικές δραστηριότητες µιας εταιρίας σε 
σχέση µε συγκεκριµένους αντικειµενικούς στόχους. Οι λειτουργικοί έλεγχοι συνήθως 
διενεργούνται για να ικανοποιήσουν ένα συνδυασµό τριών σκοπών: α) προσδιορισµός 
της απόδοσης, β) προσδιορισµός ευκαιριών για βελτίωση και γ) υποβολή συστάσεων 
για βελτίωση και περαιτέρω δράση 

- έλεγχος διοίκησης που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των στόχων της διοίκησης της 
εταιρίας και το βαθµό επίτευξης τους. Οι έλεγχοι διοίκησης αξιολογούν την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα ενός µέλους ή συλλογικού οργάνου 
διοίκησης µιας εταιρίας ή ενός τµήµατος της. 

- έλεγχος κοινωνικής ευθύνης που έχει ως σκοπό την επαλήθευση, επικύρωση και 
επιβεβαίωση των πληροφοριών που συγκεντρώνει  και παρουσιάζει η κοινωνική 
λογιστική. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αναφέρονται στο ανθρώπινο δυναµικό, 
στους πελάτες της εταιρίας, καθώς και στη γενικότερη κοινωνική ευθύνη της 

- έλεγχος οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης που έχει ως στόχο την αποκάλυψη και 
πρόληψη απατηλών ενεργειών και συµπεριφορών 

- ειδικός έλεγχο, ο οποίος είναι κάθε έλεγχος που δεν εµπίπτει σε κάποια από τις 
παραπάνω κατηγορίες4 

 

 
1.4 Κατηγορίες Ελεγκτών  
 
Στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, οι ελεγκτές µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 
κατηγορίες:  

1. εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι είναι τα στελέχη µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού 
που είναι επιφορτισµένα µε τη διενέργεια ελέγχων µέσα στην ίδια την επιχείρηση. Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές συνδέονται µε σχέση υπαλληλική ή συµβατική µε την 
ελεγχόµενη εταιρία και έχουν ως στόχο τον άµεσο εντοπισµό εκούσιων ή ακούσιων 
σφαλµάτων ή αντικανονικών και παράνοµων ενεργειών. 

2. εξωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι δεν ανήκουν στο ανθρώπινο δυναµικό της ελεγχόµενης 
οικονοµικής µονάδας και διενεργούν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, 
αλλά µπορούν να διενεργήσουν και τα περισσότερα από τα άλλα είδη ελέγχου 

3. κυβερνητικοί ελεγκτές, όπως είναι οι φορολογικοί ελεγκτές, οι ελεγκτές του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Γενικός 

                                                 
4 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 82 
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Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης  

4. ελεγκτές του οικονοµικού εγκλήµατος, όπως είναι η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων που 
έχει ως σκοπό την αποκάλυψη και καταστολή του οικονοµικού εγκλήµατος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

 
2.1 Πλαίσιο Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων  
 
 
Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα ελεγκτικά πρότυπα παρέχουν στους ελεγκτές βασικές 
κατευθυντήριες οδηγίες και τους βοηθούν στην εκπλήρωση των επαγγελµατικών τους 
υποχρεώσεων. 

Σκοπός της πλειοψηφίας των ελλήνων ελεγκτών αποτελεί η διενέργεια ελέγχων που να 
ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς παραδοχής. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η 
διαµόρφωση µιας κοινής αντίληψης σχετικά µε το τι αποτελεί «επαρκή έλεγχο», έτσι ώστε 
διενεργείται ποιοτικός έλεγχος µε τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό. Τα Ελεγκτικά Πρότυπα, 
Ελληνικά και ∆ιεθνή, στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση, βοηθώντας τους ελεγκτές να 
επιτελέσουν το έργο τους κατά τον τρόπο ικανοποιητικό και επιτρέποντας την αξιολόγηση 
του έργου τους κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό. 

Τα ελεγκτικά πρότυπα δεν πρέπει να συγχέονται µε τις ελεγκτικές διαδικασίες. Τα 
ελεγκτικά πρότυπα είναι βασικές αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν τη φύση και 
την έκταση της έρευνας που είναι απαραίτητη σε κάθε έλεγχο. Από την άλλη, οι ελεγκτικές 
διαδικασίες είναι ενέργειες ,δραστηριότητες που συνθέτουν την έρευνα των ελεγκτών. Τα 
ελεγκτικά πρότυπα αποτελούν κριτήρια µέτρησης της επίδοσης των ελεγκτικών διαδικασιών. 

Τόσο το Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων όσο και το Πλαίσιο των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων παρουσιάζουν παρόµοια δοµικά στοιχεία και διακρίνουν 
τους ελέγχους από τις συγγενείς/συναφείς υπηρεσίες ελεγκτικολογιστικού χαρακτήρα. 
Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι προσυµφωνηµένες (ελεγκτικές) διαδικασίες καθώς και οι 
συντακτικές εργασίες.  

Στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα χρησιµοποιείται ο όρος υπηρεσίες/έργα διασφάλισης για 
να περιγράψει ένα έργο ή µια υπηρεσία που στοχεύει στην αναβάθµιση της αξιοπιστίας των 
οικονοµικών καταστάσεων και την αύξηση της εµπιστοσύνης των χρηστών στις οποίες 
απευθύνεται η έκθεση του.  

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πλαίσιο των έργων διασφάλισης, ένα έργο διασφάλισης θα 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από:  

� τη τριµερή σχέση των εµπλεκόµενων µερών, που περιλαµβάνει τον ελεγκτή, το 
υποκείµενο µέρος και τους χρήστες 

� το αντικείµενο του έργου, όπως οικονοµικά δεδοµένα, συµµόρφωση, συστήµατα και 
διαδικασίες 

� τα κατάλληλα κριτήρια εφαρµογής, όπως ∆ΛΠ, πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, νόµος 
ή κανονισµός 

� την επαρκή και κατάλληλη τεκµηρίωση, όπως σχεδιασµός ανάθεσης, απόκτηση 
επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων 
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� την έκθεση διασφάλισης που περιλαµβάνει τη διατύπωση γνώµης και τη παροχή 
εύλογης ή περιορισµένης διασφάλισης  

Ο έλεγχος και η επισκόπηση στοχεύουν αντίστοιχα στην παροχή υψηλής και µέτριας 
διασφάλισης ότι οι ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
λάθη και παραλείψεις. ∆εδοµένων των εγγενών δυσκολιών, ο έλεγχος παρέχει εύλογη 
διασφάλιση αλλά όχι εγγύηση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  

Αντίθετα οι συγγενείς υπηρεσίες δεν στοχεύουν στην παροχή διασφάλισης και δεν 
παρέχουν διασφάλιση ότι οι  οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις. Τα πλαίσια αυτά δεν περιλαµβάνουν άλλες υπηρεσίες που είναι πιθανόν να 
παρέχει ο ελεγκτής όπως η φορολογία, οι επιχειρησιακές, οικονοµικές και λογιστικές 
συµβουλές

5.  
Τα παραπάνω απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα όπου φαίνεται η διαφορά µεταξύ 

ελέγχου και συναφών υπηρεσιών:  
 
Πίνακας 2.1: ∆οµικά στοιχεία του πλαισίου των Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

 
ΠΗΓΗ: Καζαντζής Χρήστος, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, 2006, σελ. 123 

 
2.2 Κώδικας ∆εοντολογίας  
 
 
Τα ελεγκτικά πρότυπα, ελληνικά και διεθνή, ορίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να 
καλύπτουν όλους τους επαγγελµατίες λογιστές ή ελεγκτές κατά την άσκηση του έργου τους. 
Συγκεκριµένα, κατά την παροχή των υπηρεσιών του, ο ελεγκτής οφείλει να στοχεύει, 
διασφαλίζει και εξασφαλίζει τα εξής αναγκαία και απαραίτητα γνωρίσµατα του 
λειτουργήµατος του:  

1. ακεραιότητα 
2. αντικειµενικότητα 
3. επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια 
4. εχεµύθεια-εµπιστευτικότητα 

                                                 
5 Βασίλειος Λουµιώτης,, « Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», 2007, σελ 30-35 
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5. υπευθυνότητα-επαγγελµατική συµπεριφορά 
 

 
∆ιάγραµµα 2.1: Κώδικας ∆εοντολογίας Ελεγκτών 

ΠΗΓΗ: Ντζανάτος ∆ηµήτρης, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας», 2009, σελ. 
78 
 

Ο ελεγκτής και ο επαγγελµατίας ο οποίος εργάζεται στις ελεγκτικές εταιρίες, πρέπει να 
διαθέτει πέντε βασικά προσόντα: να είναι αντικειµενικός και ακέραιος, να διαθέτει ένα υψηλό 
επίπεδο επαγγελµατικών γνώσεων, αλλά και να εκτελεί την εργασία του µε επιµέλεια, να 
συµπεριφέρεται µε επαγγελµατισµό στους πελάτες του και στην αγορά και να τηρεί την 
εµπιστευτικότητα για τις πληροφορίες τις οποίες σχετίζονται µε την επαγγελµατική του 
απασχόληση. 

Ωστόσο στην πράξη οι πέντε αυτές αρχές µπορούν να παραβιαστούν για διάφορους 
λόγους. Ο ελεγκτής θα πρέπει να προσέχει να µην παραβιαστούν αυτές οι αρχές και να 
γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές αιτίες της παραβίασής τους. Εντοπίζονται πέντε τρόποι και 
λόγοι για τους οποίους παραβιάζονται οι κανόνες δεοντολογίας:  

� ίδιο συµφέρον, δηλαδή ο επαγγελµατίας να έχει συµφέρον να µην εφαρµόσει κάποια 
από τις βασικές αρχές 

� αυτοεξέταση, δηλαδή όταν ο επαγγελµατίας εξετάζει και θεωρεί σαν δεδοµένο, µία 
εργασία που αυτός ο ίδιος έχει κάνει 

� ύπαρξη ανθρώπινων σχέσεων ανάµεσα στον επαγγελµατία και στους ανθρώπους ή τα 
νοµικά πρόσωπα τα οποία καλείται να ελέγξει 

� συνηγορία επειδή ο επαγγελµατίας έχει λειτουργήσει σαν συνήγορος του προσώπου, 
νοµικού ή φυσικού, το οποίο ελέγχει 

� εκφοβισµός αν, για κάποιο λόγο, εκφοβιστεί ο επαγγελµατίας και δεν εκφράσει 
ελεύθερα τη γνώµη του.6 

 
  
2.3 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα  
 
 

                                                 
6 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας" Εκδόσεις Καστανιώτη, 2009,  σελ 77-
78 
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Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) έχουν διαµορφωθεί 
στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ) της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants) και η πρόθεση τους είναι 
να µεταβάλλονται ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής συµµόρφωση τους µε τα Πρότυπα αυτά, 
µε κύριο γνώµονα τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Τα πρότυπα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σώµα κανόνων που διέπει τους 
ελέγχους, τακτικούς ή προαιρετικούς, που διενεργούνται στην Ελλάδα από µέλη του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) .  
 Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη χώρα µας, δεν αναπτύχθηκαν 
από την Εθνική Οργάνωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αλλά από την Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). Συγκεκριµένα η Ε.Λ.Τ.Ε µε την απόφαση 
της 483 (ΦΕΚ Β. 1589/22-10-2004) θεσµοθέτησε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, η 
υποχρεωτική εφαρµογή των οποίων άρχισε για όλους τους ελέγχους που διενεργούνται από 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η έναρξη της ελεγκτικής εργασίας έγινε από τις 26/10/2004 
και µετά.  
 Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της Ε.Λ.Τ.Ε αποτελεί η εποπτεία που ασκεί στο Σ.Ο.Ε.Λ. 
σχετικά µε τη τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήµατος των µελών 
του και η µέριµνα για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων. 
 Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα έχουν διαµορφωθεί στα πλαίσια που προδιαγράφονται 
από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών και οµαδοποιούνται 
σε 7 κατηγορίες, όπως φαίνεται και παρακάτω:  
 
Πίνακας 2.2: Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
 
A. Εισαγωγικά Θέµατα 
1100 Εισαγωγή στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) 
1110 Γλωσσάριο Όρων 
1120 Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ) και Επικουρική Χρησιµοποίηση των ∆ιεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων (∆ΕΠ) 
 
Β. Γενικές Αρχές και Ευθύνες 
2200 Στόχος του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων και Γενικές Αρχές που το ∆ιέπουν 
2210 Όροι Εντολής του Ελέγχου: 
2220 Ποιοτικός Έλεγχος της Ελεγκτικής Εργασίας 
2230 Τεκµηρίωση 
2240 Η Ευθύνη του Ελεγκτή να ∆ιερευνήσει, στα Πλαίσια του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων, το 
Ενδεχόµενο Εκούσιων και Ακούσιων Λαθών 
2250 Αξιολόγηση, στα Πλαίσια του Ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων, της Συµµόρφωσης µε τους 
Ισχύοντες Νόµους και Κανονισµούς 
2260 Κοινοποίηση των Ευρηµάτων του Ελέγχου στους Έχοντες την Ευθύνη της ∆ιακυβέρνησης του Ελεγχόµενου 
Οργανισµού 
 
Γ. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 
3300 Σχεδιασµός 
3310 Κατανόηση της ελεγχόµενης δραστηριότητας 
3315 Εξοικείωση µε τον Ελεγχόµενο Οργανισµό και το Λειτουργικό του Περιβάλλον και Εκτίµηση των Κινδύνων 
Ύπαρξης Ουσιωδών Λαθών: 
3320 Ελεγκτική Σηµαντικότητα (Ουσιαστικότητα) 
3330 Συνάρτηση των Ελεγκτικών ∆ιαδικασιών µε τους Εκτιµηθέντες Κινδύνους: 
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4400 Αξιολόγηση των Κινδύνων και ∆ικλείδες Ασφαλείας: 
4401 Έλεγχος σε Μηχανογραφικά Πληροφοριακά Περιβάλλοντα 
4402 Έλεγχος Οργανισµών που Χρησιµοποιούν Εξωτερικούς Λογιστές 
 
∆. Ελεγκτική Μαρτυρία 
5500 Ελεγκτική Μαρτυρία 
5501 Ελεγκτική Μαρτυρία- Ειδικές Περιπτώσεις 
5505 Κατευθείαν Επιβεβαιώσεις: 
5510 Έλεγχος ∆ιενεργούµενος για Πρώτη Φορά- Υπόλοιπα Ανοίγµατος 
5520 ∆ιαδικασίες Αναλυτικής ∆ιερεύνησης 
5530 Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία και Άλλες Επιλεγµένες ∆ιαδικασίες ∆οκιµασίας 
5540 Έλεγχος Λογιστικών Εκτιµήσεων 
5545 Έλεγχος της Επιµέτρησης της Εύλογης Αξίας και της Παράθεσης των Σχετικών Πληροφοριών: 
5550 Συγγενή Πρόσωπα 
5560 Μεταγενέστερα Γεγονότα: 
5570 ∆υνατότητα Οµαλής Συνέχισης (της δραστηριότητας /των εργασιών) 
5580 Παραστάσεις της ∆ιοίκησης 
 
Ε. Χρησιµοποίηση της Εργασίας Τρίτων 
6600 Χρησιµοποίηση της Εργασίας Άλλου Ελεγκτή 
6610 Αξιοποίηση του Έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών 
6620 Χρησιµοποίηση της Εργασίας Πραγµατογνώµονα 
 
ΣΤ. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά  
7700 Η Έκθεση Ελέγχου επί Οικονοµικών Καταστάσεων 
7710 Συγκριτικά Στοιχεία 
7720: Άλλες Πληροφορίες στα Έγγραφα που Περιέχουν τις Εξηλεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
  
Ζ. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι 
8800: Η Έκθεση Ελέγχου στην Περίπτωση Ελέγχων µε Εξειδικευµένους Στόχους 

 

 
   
2.4 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα  
 
Αντίστοιχα τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ταξινοµούνται και αυτά σε 7 κατηγορίες και 
αποσκοπούν στην επίτευξη παγκοσµίως της οµοιόµορφης εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου σε 
όφελος των χρηστών του έργου αυτού.  
 Επειδή τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών που εκδίδονται σε πολλές 
χώρες, παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο, η Επιτροπή ∆ιεθνών 
Ελεγκτικών Πρακτικών (I.A.P.C), λαµβάνοντας υπόψη τη γνώση παρόµοιων εγγράφων και 
διαφορών, εκδίδει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία προορίζονται για διεθνή αποδοχή 
και αποσκοπούν στην επίτευξη παγκοσµίως της οµοιόµορφης εκτέλεσης του ελεγκτικού 
έργου σε όφελος των χρηστών του έργου αυτού.  
 Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο να προχωρήσουν στην υιοθέτηση 
των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων κατά τον τρόπο αντίστοιχο µε την υιοθέτηση των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Με βάση αυτό, η Ε.Λ.Τ.Ε προχώρησε στην άµεση 
υιοθέτηση του συνόλου των γενικών αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζονται τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Πρόθεση της Ε.Λ.Τ.Ε αποτελεί η σταδιακή των Ελληνικών Ελεγκτικών 
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Προτύπων µέσα στα πλαίσια των σχετικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εξάλλου, τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν το µόνο ολοκληρωµένο σώµα 
ελεγκτικών κανόνων που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και παραδοχής.  
 Πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι τα ∆ιεθνή πρότυπα δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς 
κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο σε µια συγκεκριµένα χώρα. Στην περίπτωση όπου οι 
τοπικοί κανονισµοί διαφέρουν ή διίστανται προς τα ∆.Ε.Π σε κάποιο συγκεκριµένο 
αντικείµενο, τα σώµατα-µέλη οφείλουν να συµµορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους ως 
µελών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό της I.F.A.C στο µέτρο που αφορούν αυτά τα 
∆.Ε.Π. 
 Στα πλαίσια του το Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 1100, παρέχεται η δυνατότητα 
στους ελεγκτές της επικουρικής επίκλησης των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων είτε για 
σκοπούς ερµηνείας είτε για σκοπούς συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων7. 
 
Πίνακας 2.3: ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 
100-199 Εισαγωγικά Αντικείµενα  
 
200-299 Γενικές Αρχές και Ευθύνες 
200 Γενικοί Στόχοι Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η ∆ιενέργεια του Ελέγχου Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
210 Συµφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Έλεγχου 
220 ∆ικλείδες Ποιότητας για τον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 
230 Τεκµηρίωση Ελέγχου 
240 Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά µε Απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 
250 Εξέταση Νόµων και Κανονισµών στον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 
260 Επικοινωνία µε τους Υπεύθυνους για τη ∆ιακυβέρνηση  
265 Κοινοποίηση Ελλείψεων σε Εσωτερικές ∆ικλείδες στους Υπεύθυνους για τη ∆ιακυβέρνηση και τη ∆ιοίκηση 
 
300-499 Εκτίµηση Κινδύνου και Ανταπόκριση στους Εκτιµώµενους Κινδύνους 
300 Σχεδιασµός ενός Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων 
315 Εντοπισµός και Εκτίµηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλµατος µέσω Κατανόησης της Οντότητας και του 
Περιβάλλοντος της 
320 Ουσιώδες Μέγεθος στο Σχεδιασµό και στην Εκτέλεση ενός Ελέγχου  
330 Οι Αντιδράσεις του Ελεγκτή στους Εκτιµωµένους Κινδύνους 
402 Ελεγκτικά Ζητήµατα Σχετικά µε  Οντότητα που Χρησιµοποιεί Οργανισµό Υπηρεσιών 
450 Αξιολόγηση Σφαλµάτων που Εντοπίζονται κατά τη ∆ιάρκεια του Ελέγχου 
 
500-599 Ελεγκτική Τεκµηρίωση 
500 Ελεγκτικά Τεκµήρια  
501 Ελεγκτικά Τεκµήρια- Ειδικά Ζητήµατα για Επιλεγµένα Κονδύλια  
505 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 
510 Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου - Υπόλοιπα Έναρξης 
520 Αναλυτικές ∆ιαδικασίες 
530 Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία 
540 Έλεγχο Λογιστικών Εκτιµήσεων, Περιλαµβανοµένων των Λογιστικών Εκτιµήσεων Εύλογης Αξίας και 
Σχετικών Γνωστοποιήσεων 
550 Συνδεδεµένα Μέρη 
560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 
570 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 
580 Έγγραφες ∆ιαβεβαιώσεις 

                                                 
7 «Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα» Αρ. Απόφασης ΕΛΤΕ 483, ΦΕΚ 1589/22-10-2004 
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600-699 Χρησιµοποίηση  Εργασίας Άλλων 
600 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου 
610 Χρησιµοποίηση της Εργασίας Εσωτερικών Ελεγκτών  
620 Χρησιµοποίηση της Εργασίας του Ειδήµονα του Ελεγκτή 
 
700-799 Συµπεράσµατα Ελέγχου και Εκθέσεις  
700 ∆ιαµόρφωση Γνώµης και Έκθεση επί Οικονοµικών Καταστάσεων 
705 ∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
706 Παράγραφοι Έµφασης Θέµατος και Παράγραφοι Άλλου Θέµατος στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
710 Συγκριτικές Πληροφορίες - Αντίστοιχοι Αριθµοί και Συγκριτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
720 Οι Ευθύνες του Ελεγκτή σχετικά µε Άλλες Πληροφορίες σε Έγγραφα που Περιέχουν Ελεγµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
 
800-899 Εξειδικευµένοι Τοµείς 
800 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Οικονοµικών Καταστάσεων που Καταρτίζονται σύµφωνα µε Πλαίσια Ειδικού 
Σκοπού 
805 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Επιµέρους Οικονοµικών Καταστάσεων και Συγκεκριµένων Στοιχείων, 
Λογαριασµών ή Κονδυλίων Οικονοµικής Κατάστασης 
810 Αναθέσεις για Έκθεση επί Περιληπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 

3.1 Έννοια και Σηµασία Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  
 
 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί, σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,  
µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να 
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού. Βοηθά ένα οργανισµό να 
επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις πολιτικές 
του, προσφέροντας µία συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και 
των διαδικασιών διοίκησης.8 

Αποτελεί εκείνο το σύστηµα που έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
και τις πολιτικές της. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την διοίκηση και το 
προσωπικό της εκάστοτε εταιρίας και περιλαµβάνει:  

� την κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της, των οικονοµικών, λογιστικών και 
λοιπών υπηρεσιών της  

� την κατάλληλη κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών 
� την εφαρµογή κανόνων, διαδικασιών, µέτρων που παρέχουν εύλογη διασφάλιση για:   

- τον περιορισµό των κινδύνων λαθών και ανωµαλιών κατά την εκτέλεση των 
συναλλαγών της 

- την ακρίβεια, την αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και των οικονοµικών 
της καταστάσεων της  

- τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της  
- τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της 

οικονοµικότητας όλων των δραστηριοτήτων της 
- την ενθάρρυνση και τη µέτρηση του βαθµού συµµόρφωσης της εταιρίας στις 

στρατηγικές και πολιτικές της διοίκησης καθώς και στους νόµους και 
κανονισµούς που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω συστατικά στοιχεία ενός 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου:  

� το περιβάλλον του ελέγχου το οποίο επηρεάζει την ανθρώπινη συµπεριφορά, την 
πειθαρχία, τις ανθρώπινες αξίες καθώς και τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις 
αρχές και τους κανόνες της εταιρίας. 

� η εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων από την ίδια την επιχείρηση 

                                                 
8 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr 
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� οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου που αποτελούνται από διαδικασίες, κανόνες και 
πολιτικές που εφαρµόζονται από την οικονοµική µονάδα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
αντιµετώπιση των κινδύνων που επηρεάζουν την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων 
της και την κατάρτιση των οικονοµικών της καταστάσεων. Τέτοιοι µηχανισµοί 
µπορούν να θεωρηθούν: α) η µέτρηση και η αξιολόγηση των επιδόσεων, β) η 
επεξεργασία των πληροφοριών, γ) οι φυσικοί έλεγχοι και δ) ο διαχωρισµός 
αρµοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών 

� τα συστήµατα επικοινωνίας και πληροφόρησης που αποτελούνται από το λογιστικό 
σύστηµα, τον εξοπλισµό, τους ανθρώπους, το λογισµικό, τις διαδικασίες που 
εφαρµόζονται 

� η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που έχει ως 
στόχο την εκτίµηση της επάρκεια και της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου ανά 
τακτικά χρονικά διαστήµατα. Για να είναι αποτελεσµατικό ένα σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου θα πρέπει να είναι: α) οικονοµικό, β) ουσιώδες, γ) κατάλληλο, δ) σύµφωνο, ε) 
επίκαιρο, στ) απλό, ζ) λειτουργικό9 

Ο αντικειµενικός στόχος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει την 
επιχείρηση να επιτύχει τους αντικειµενικούς της στόχους κατά τον αποδοτικότερο και 
αποτελεσµατικότερο τρόπο.  Ο όρος «εσωτερικός» αναφέρεται στην ελεγκτική εργασία που 
πραγµατοποιείται µέσα στην επιχείρηση από το προσωπικό διαχωρίζοντας µε αυτό τον τρόπο 
τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου από κάθε άλλη ελεγκτική εργασία που διενεργείται 
από εξωτερικούς ελεγκτές ή από άλλους φορείς που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. Ο ρόλος 
του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι δυναµικός και συνεχώς µεταβαλλόµενος για να 
καλύψει τις ανάγκες του οργανισµού.  

Ως µια ανεξάρτητη λειτουργία, ο εσωτερικός έλεγχος βασίζεται πάνω σε ορισµένες 
βασικές αρχές, όπως:  

� τη διάκριση των τριών βασικών λειτουργιών της εταιρίας ( συναλλακτική, 
διαχειριστική και λογιστική λειτουργία) 

� το διαχωρισµό των λειτουργικών διαδικασιών και την κατανοµή αρµοδιοτήτων  
� την άµεση έκδοση στοιχείων µε την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής 
� τη λήψη µέτρων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 
� τη διενέργεια φυσικών επαληθεύσεων – καταµετρήσεων και σχετικών συµφωνιών 

λογαριασµών  

 
 
3.2  Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 
Οι δύο βασικές κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου είναι ο διοικητικός και ο 
διαχειριστικολογιστικός εσωτερικός έλεγχο. 

                                                 
9 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 253-258 
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 Στόχος του διοικητικού εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η προσήλωση όλων των οργάνων 
της επιχείρησης στις εντολές και τους στόχους της διοίκησης καθώς και η καλύτερη 
λειτουργία και αποδοτικότητα της επιχείρησης.  
  Η διοίκηση θέτει αντικειµενικούς στόχους, στρατηγικές και πολιτικές και στη συνέχεια 
υιοθετεί διαδικασίες διοικητικού εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να διασφαλίσει την 
επίτευξη τους. Οι διοικητικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ένα ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις 
δραστηριότητες της εταιρίας.  
 Παράδειγµα διοικητικού ελέγχου αποτελούν οι εσωτερικές κανονιστικές διατάξεις, η 
υποχρέωση ιατρικής εξέτασης των νέων υπαλλήλων σε µια εταιρία καθώς και η εφαρµογή 
συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής τους. 
 Ο διοικητικός έλεγχος αποσκοπεί στη σωστή εφαρµογή των αρχών, κανόνων και 
διαδικασιών του σύγχρονου management µέσα στην εταιρία και η εφαρµογή αυτή αποτελεί 
έργο του εσωτερικού ελεγκτή. 
 ∆ηλαδή, οι διοικητικοί έλεγχοι δεν εστιάζουν στις οικονοµικές καταστάσεις και συνεπώς 
δεν ενδιαφέρουν τον ορκωτό ελεγκτή κατά τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου. 
 Από την άλλη, µε το διαχειριστικολογιστικό εσωτερικό έλεγχο επιδιώκεται η διασφάλιση 
της περιουσίας  και η εξασφάλιση µεγαλύτερης ακρίβειας των λογιστικών πληροφοριών 
µέσω της ανάλυσης και εξέτασης των διάφορων λογιστικών µεθόδων και διαδικασιών που 
υιοθετούνται από την εταιρία.  
 Ο λογιστικός εσωτερικός έλεγχος αποβλέπει στην αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και 
στην πραγµατική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 
Αποβλέπει επίσης στη διαφύλαξη και εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 
και στην προστασία της από εσφαλµένες λογιστικές καταχωρήσεις 

   
 
3.3  Χαρακτηριστικά ενός Ικανοποιητικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Σαφώς και η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα 
µε τις συνθήκες και τις περιστάσεις µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία. 
Ωστόσο µπορούµε να υποστηρίξουµε πως οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συµβάλλουν 
στη λειτουργία ενός ικανοποιητικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:  
 

� λογιστική οργάνωση της επιχείρησης: δεν µπορεί να υπάρξει σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου χωρίς επαρκή λογιστική οργάνωση, κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη 
και επαρκή τεκµηρίωση. Ένα καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα περιλαµβάνει:  

1. διάγραµµα λογαριασµών όπου περιλαµβάνονται το σύνολο των λογαριασµών 
που χρησιµοποιούνται  µε τους τίτλους τους, τους κωδικούς αριθµούς τους και 
το περιεχόµενο τους 

2. εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών στο οποίο περιγράφονται οι 
διαδικασίες, οι µέθοδοι και οι λογιστικές τεχνικές που ακολουθούνται κατά 
την καταγραφή, ταξινόµηση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των 
λογιστικών πληροφοριών 
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3. περιγραφή των καθηκόντων, των αρµοδιοτήτων που συνδέονται µε κάθε θέση 
µέσα στην εταιρία 

4. πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί ελέγχου, δηλαδή λογαριασµοί όπως οι πελάτες, οι 
πιστωτές και τα εµπορεύµατα για τους οποίους απαιτείται η τήρηση 
αναλυτικών καθολικών 

5. αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα τα οποία χρησιµοποιούνται για καταχωρήσεις 
στο λογιστικό σύστηµα διευκολύνοντας τον εσωτερικό έλεγχο 

6. έλεγχος των εισερχόµενων στοιχείων και τις διαδικασίες επεξεργασίας αυτών 
 

� ικανότητα του προσωπικού: για να είναι αποτελεσµατικό ένα σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να διασφαλιστεί το προσωπικό που θα το εφαρµόσει διαθέτει τις 
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες. Για αυτό και στα πλαίσια της 
αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι αναγκαία µια σύγχρονη 
πολιτική προσωπικού που περιλαµβάνει την πρόσληψη του προσωπικού καθώς και 
την επιµόρφωση, επίβλεψη και αξιολόγηση του 

 
� οργανωτική δοµή - οργανωτική ανεξαρτησία των υπηρεσιών: Η οργανωτική 

ανεξαρτησία των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσµα τον αλληλοέλεγχο των υπηρεσιών. 
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο σαφής καθορισµός ευθύνης όλων των λειτουργιών  και 
τµηµάτων µιας εταιρίας και ο επαρκής διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών µέσα 
σε αυτήν ως µέσο πρόληψης λαθών και ανωµαλιών. Είναι σηµαντικό να µην 
διαχειρίζονται όλες οι πλευρές µιας συναλλακτικής  πράξης από το ίδιο άτοµο ή 
υπηρεσία µέσα στην επιχείρηση. Για αυτό και είναι σηµαντικό:  
1. να διαχωρίζεται η επιτήρηση των περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική 

παρακολούθηση τους 
2. να διαχωρίζεται η εξουσιοδότηση πραγµατοποίησης των συναλλαγών από την 

επιτήρηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων 
3. να διαχωρίζονται οι υπευθυνότητες εντός της λογιστικής λειτουργίας 
4. να διαχωρίζεται η λειτουργική αρµοδιότητα από την αρµοδιότητα της λογιστικής 

καταγραφής της 
   Στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής δοµής, η αυτονοµία του τµήµατος 
εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ευθυνών αυτού 
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού οργανωτικού σχήµατος. 

             
� ύπαρξη υπηρεσίας εσωτερικών ελεγκτών: το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί 

ξεχωριστό τµήµα µέσα σε µια εταιρία. Βασικό συστατικό του αποτελεσµατικού 
εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η συνεχής επιθεώρηση και αξιολόγηση των διοικητικών 
και λογιστικών ελέγχων από το προσωπικό της εταιρίας.  
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3.4 Εσωτερικοί Ελεγκτές  
 
3.4.1 Ρόλος των Εσωτερικών Ελεγκτών  
 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν στελέχη µιας επιχείρησης που διενεργούν ελέγχους µέσα 
στην ίδια επιχείρηση και συνδέονται συνήθως µε συµβατική, υπαλληλική σχέση µε αυτήν. Το 
γεγονός αυτό δηµιουργεί αµφιβολία και έλλειψη εµπιστοσύνης στην κρίση και τα πορίσµατα 
των εσωτερικών ελεγκτών.  
 Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος µέσα σε µια επιχείρηση γίνει όλο και πιο σπουδαίος και 
αρµοδιότητες τους ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση έχοντας πάντα ως στόχο ότι αυτή 
θα επιτύχει τους αντικειµενικούς της στόχους.  Συνήθως, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι 
υπεύθυνος για:  

� την αξιολόγηση των ελέγχων και την παροχή συµβουλών στα στελέχη σε όλα τα 
επίπεδα: το έργο του εσωτερικού ελεγκτή περιλαµβάνει την εκτίµηση της κουλτούρας 
διαχείρισης κινδύνου του οργανισµού και την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρµογής των 
πολιτικών διοίκησης 

� την αξιολόγηση των κινδύνων: οι εσωτερικοί ελεγκτές εντοπίζουν προσδιορίζουν τις 
βασικές δραστηριότητες και τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου και αξιολογούν τη 
σηµασία τους. Οι τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου έχουν αλλάξει δηµιουργώντας µια 
αλληλεξάρτηση µεταξύ εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου. 

� την ανάλυση των λειτουργιών: οι εσωτερικοί ελεγκτές συνεργάζονται στενά µε τους 
διευθυντές, παρακολουθούν και ελέγχουν τις λειτουργίες και αναφέρουν τα ευρήµατα 
τους. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει καλά τους στρατηγικούς στόχους του 
οργανισµού, ώστε να έχει µια σαφή κατανόηση για το πώς η κάθε ενέργεια ή 
λειτουργία οποιουδήποτε τµήµατος του συνδέεται µε το γενικότερο στόχο του 

� τη διασφάλιση της συµµόρφωσης: η διασφάλιση της συµµόρφωσης εξασφαλίζει ότι ο 
οργανισµός σέβεται και τηρεί όλους τους κανόνες, κανονισµούς, νόµους, κώδικες 
πρακτικής, κατευθυντήριες γραµµές και αρχές που ισχύουν µεµονωµένα σε κάθε 
τµήµα και συνολικά στο σύνολο του οργανισµού.  

 Σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002,  απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή µετοχών ή 
άλλων κινητών αξιών σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά αποτελεί η  οργάνωση και 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που διενεργείται από ειδική υπηρεσία της εκάστοτε εταιρίας. 
 Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν 
υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της εταιρίας και εποπτεύονται από 
ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας και είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. ∆εν µπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου 
αρµοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 
οποιαδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα 
εργάσιµων ηµερών από τη µεταβολή αυτήν. 
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 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν 
γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 
χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 
Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 
πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο 
τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 
απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους 
   
   
3.4.2 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ένα ανεξάρτητα τµήµα που οργανώνεται και 
λειτουργεί µέσα στην επιχείρηση και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες µέσα σε αυτήν. 
Ορίζεται ως µια ανεξάρτητη, αντικειµενική διαβεβαιωτική και συµβουλευτική υπηρεσία, η 
οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων  και αξιολογεί την επάρκεια της λειτουργίας 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Με βάση το Ν. 3016/2002, οι αρµοδιότητες της 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:  

� να παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισµού 
λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας 
που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της 
χρηµατιστηριακής. 

� να αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των 
ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών 
στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του. 

� οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως µια φορά τουλάχιστον το 
τρίµηνο το διοικητικό συµβούλιο για το διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο και να 
παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων. 

� οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, µετά από έγκριση του ∆.Σ. της εταιρίας, 
οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται µε 
αυτές και διευκολύνουν µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και 
εποπτείας που αυτές ασκού10 

 
  
3.4.3 Επιτροπή Ελέγχου 
 
Με βάση το Ν. 3693/2008, οι επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος οφείλουν να  συστήνουν 
και διατηρούν Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη 
και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου διοίκησής της. 

                                                 
10 Ν.3016/2002, ««Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις,» 
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 Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειµενικό σώµα, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης 
των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.  
     Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή 
εταίρων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου 
πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. 
 Η επιτροπή αυτή υποβοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του 
που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο και έχει κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα 
αποτελώντας προέκταση της διοίκησης της εταιρίας µε αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες. 
Η επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες ή να αναθέτει σε άλλους τη διερεύνηση 
οποιουδήποτε θέµατος στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Στη διενέργεια των ερευνών 
αυτών, εκτός από τη συνδροµή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, των νοµικών 
συµβούλων και των εξωτερικών ελεγκτών, µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή εξωτερικών 
συµβούλων. 
 Οι κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:  

� η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
� η παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων καθώς και η παρακολούθηση της 
ορθής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

� η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

� η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση 
της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά την παροχή στην εταιρία άλλων υπηρεσιών.11 

 
 
3.5 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Στόχος του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελµα του 
Εσωτερικού Ελέγχου. Ο ηθικός κώδικας έλεγχου ενισχύει και προωθεί την ηθική και 
δεοντολογική κουλτούρα κατά την άσκηση του ελέγχου τόσο σε ατοµικό όσο και σε εταιρικό 
επίπεδο. Η παραβίαση του κώδικα συνεπάγεται αρνητικές επαγγελµατικές επιπτώσεις. Οι 
Εσωτερικοί Ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες 
αρχές:  
 

Α)   ακεραιότητα:  
 
Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την  εµπιστοσύνη στο εσωτερικό 

έλεγχο και καθιστά έτσι αξιόπιστα και αποδεκτά   τα πορίσµατα     

                                                 
11 Ν. 3693/2008, «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών 
ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου και άλλες δια 
τάξεις 
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Ο ελεγκτής οφείλει να εκτελεί το έργο του µε εντιµότητα, επιµέλεια και υπευθυνότητα, να 
σέβεται το νοµικό πλαίσιο και να αποκαλύπτονται όσα προβλέπονται από το πλαίσιο αυτό ή 
από τα επαγγελµατικά πρότυπα. Παράλληλα, δεν πρέπει να αποτελεί µέρος παράνοµης 
δραστηριότητας, ούτε αναλαµβάνει δραστηριότητες που απαξιώνουν τον οργανισµό ή 
απάδουν προς το επάγγελµα, ενεργώντας προς την επίτευξη των νόµιµων σκοπών της 
εταιρίας. 

 
Β)   αντικειµενικότητα:  
 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν επαγγελµατική  αντικειµενικότητα στον υπέρτατο 

βαθµό σε όλες τις φάσεις της ροής του ελέγχου : στην συλλογή, στην αξιολόγηση και στην 
κοινοποίηση  πληροφοριών σχετικών µε την δραστηριότητα ή την διαδικασία που  
εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε µια  ισορροπηµένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών περιστατικών και στοιχείων χωρίς κανένα  επηρεασµό της κρίσης τους από τα δικά 
τους συµφέροντα ή από τα συµφέροντα άλλων. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να προβαίνουν στην κοινοποίηση 
όλων των ουσιωδών στοιχείων που έρχονται σε γνώση τους και τα οποία είναι δυνατόν να 
αλλοιώσουν τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές του εξεταζόµενου οργανισµού.  

Στα πλαίσια διασφάλισης της αντικειµενικότητας τους κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι 
εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ή σχέσεις που είναι 
πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την αµεροληψία τους και να δηµιουργήσουν σύγκρουση 
συµφερόντων, µη αποδεχόµενοι παράλληλα οποιασδήποτε προσφοράς η οποία µπορεί να 
επηρεάσει την επαγγελµατική τους κρίση 

 
 
Γ)   εµπιστευτικότητα:  

 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και στην  ιδιοκτησία των πληροφοριών που 

συγκεντρώνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, πλην των 
περιπτώσεων που εµπίπτουν σε νοµικές ή επαγγελµατικές υποχρεώσεις. 

∆ηλαδή, δεν πρέπει να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων για: α) ίδιο όφελος, β) κατά τρόπο που αντιβαίνει σε νόµο και γ) κατά τρόπο 
που βλάπτει και έρχεται σε αντίθεση µε τους νόµιµους αντικειµενικούς σκοπούς της 
επιχείρησης.  

 
∆)   επαγγελµατική επάρκεια:  
 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την παροχή της  υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου 

χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες  και την εµπειρία που απαιτούνται. Για αυτό το 
λόγο θα πρέπει να αναλαµβάνουν µόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τα 
αναγκαία προσόντα και να προβαίνουν παράλληλα σε συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής 
τους επάρκειας και αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους.12 

                                                 
12 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr 
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3.6 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές, προκειµένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για 
την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing). Ο σκοπός των προτύπων είναι:  

1. να καθορίσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του 
εσωτερικού ελέγχου 

2. να παρέχουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι 
προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου 

3. να αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου 
4. να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες 
Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Πρότυπα Χαρακτηριστικών 

Ιδιοτήτων (Attribute Standards- Σειρά 1000), β) Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards 
- Σειρά 2000) και γ) Πρότυπα Εφαρµογής (Implementation Standards)  

Τα πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των 
οργανισµών και των προσώπων που ασκούν εσωτερικό έλεγχο και διακρίνονται σε:  

� 1000 - Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες: ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι 
υπευθυνότητες της δραστηριότητας του Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 
καθορίζονται γραπτώς στο Καταστατικό Έγγραφο (charter), το οποίο θα πρέπει να 
είναι συµβατό µε τα Πρότυπα, και να εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

� 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα: η δραστηριότητα του Εσωτερικού 
Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να ασκούν τα 
καθήκοντά τους µε αντικειµενικό τρόπο 

� 1200 - Επάρκεια Γνώσεων και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια: οι Εσωτερικοί 
Έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µε επάρκεια γνώσεων και δέουσα επαγγελµατική 
επιµέλεια. 

� 1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα πρόγραµµα ποιοτικής διασφάλισης 
και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις πλευρές της δραστηριότητας του 
Εσωτερικού Ελέγχου και να εποπτεύει συνεχώς την αποτελεσµατικότητά του. Το 
πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε να βοηθάει τον εσωτερικό 
Έλεγχο να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού και να 
διαβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται σύµφωνα µε 
τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής 

Τα Πρότυπα Απόδοσης περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού 
ελέγχου και παρέχουν κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του 
εσωτερικού ελέγχου. Αποτελούνται από τα εξής πρότυπα:  

� 2000 - ∆ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα 
πρέπει να διοικεί αποτελεσµατικά την δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι προσθέτει αξία στην επιχείρηση 
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� 2100 - Φύση Εργασιών: η δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και 
συµβάλλει στην βελτίωση των συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

� 2200 - Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 
αναπτύσσουν και να συντάσσουν ένα πλάνο για κάθε ελεγκτική ενασχόλησή τους. 

� 2300 - ∆ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 
προσδιορίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς 
πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων των ελεγκτικών ενασχολήσεών τους. 

� 2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων: οι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να 
επικοινωνούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους καταλλήλως 

� 2500 - ∆ιαδικασία Επόπτευσης: ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 
εφαρµόζει ένα σύστηµα παρακολούθησης της εξέλιξης των διαπιστώσεων που έχουν 
γνωστοποιηθεί στη ∆ιοίκηση. 

� 2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη ∆ιοίκηση: όταν ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου πιστεύει ότι η διοίκηση έχει κάνει αποδεκτό ένα επίπεδο κινδύνου το οποίο 
είναι υπερβολικό για την επιχείρηση, θα πρέπει να συζητάει το θέµα µε την ανώτερη 
διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή λύση, τότε ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και 
η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να αναφέρουν το θέµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
επίλυση 

Τέλος τα Πρότυπα Εφαρµογής εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες προτύπων σε 
συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας (π.χ. Έλεγχος Συµµόρφωσης, Έλεγχος Απάτης 
κλπ.)13 

 

   
3.7 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου 
 
 
   Το σηµαντικότερο µέρος στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί πιθανότατα η 
σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης. Η έκθεση εσωτερικού ελέγχου πληροφορεί τα άτοµα τόσο 
εντός όσο και εκτός της εταιρίας για την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών και αποτελεί 
ισχυρή απόδειξη  για την αξιολόγηση της συµβολής τους στην επίτευξη των στόχων της 
εταιρίας.  
    Για να εκπληρώσουν το σκοπό τους, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι: α) 
αντικειµενικές, αµερόληπτες και τεκµηριωµένες, β) σαφείς, εύκολα κατανοητές και λογικές, 
γ) συνοπτικές, δ) εποικοδοµητικές που βοηθούν τον ελεγχόµενο και τον οργανισµό και 
οδηγούν στις απαραίτητες βελτιώσεις και ε) έγκαιρες που επιτρέπουν άµεση αποτελεσµατική 
ενέργεια.  
   Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον εσωτερικό έλεγχο παρουσιάζονται στις 
αντίστοιχες εκθέσεις, οι οποίες µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές, όπως:  

                                                 
13 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr  
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� προφορικές εκθέσεις, που χρησιµοποιούνται είτε όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
τη λήψη µέτρων είτε όταν αυτές αποτελούν το προοίµιο µιας µεταγενέστερης γραπτής 
έκθεσης 

� γραπτές εκθέσεις, το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων διαφέρουν ανάλογα µε τις 
περιστάσεις 

� ενδιάµεσες ή προσωρινές γραπτές εκθέσεις που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες 
περιστάσεις όπως η παράταση της χρονικής περιόδου του ελέγχου, η ενηµέρωση της 
διοίκησης για την πορεία του ελέγχου, η ανακοίνωση µιας αλλαγής στο πλαίσιο του 
ελέγχου 

� εκθέσεις µε τη µορφή ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιούνται κυρίως για εσωτερική 
χρήση στην υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

� σύνοψη γραπτών εκθέσεων που εκδόθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 
� εκθέσεις σε ηλεκτρονική µορφή 

   Ανεξάρτητα από το είδος και το περιεχόµενο των εκθέσεων ελέγχου, αυτές θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον σκοπό, το πλαίσιο και τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Είναι 
πιθανόν επίσης να περιλαµβάνουν πληροφορίες και περιλήψεις ιστορικών στοιχείων.  
   Θα πρέπει να περιγράφονται οι αντικειµενικοί σκοποί του ελέγχου καθώς και οι 
ελεγχόµενες δραστηριότητες, το είδος και η έκταση του ελέγχου που διενεργήθηκε. Στα 
αποτελέσµατα του ελέγχου πρέπει να συµπεριλαµβάνονται διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και 
συστάσεις. Είναι ακόµα πιθανό στις εκθέσεις να συµπεριλαµβάνονται προτάσεις και 
συστάσεις για δυνητικές βελτιώσεις και να αναγνωρίζουν ικανοποιητική εργασιακή απόδοση 
και διορθωτική ενέργεια.14 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 428-431 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
4.1 Έννοια και Είδη Εξωτερικού Ελέγχου 
 
 
Εξωτερικός έλεγχος είναι εκείνος που διενεργείται από εξωτερικούς ελεγκτές, που συχνά 
αναφέρονται ως ανεξάρτητοι ελεγκτές ή ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Χαρακτηρίζεται ως 
εξωτερικός έλεγχος επειδή διενεργείται από πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της 
ελεγχόµενης εταιρίας 
  Η πιο συνηθισµένη κατηγορία ελέγχου που πραγµατοποιούν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί 
ελεγκτές είναι αυτή του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων. Σκοπός ενός τέτοιου 
ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των σκοπούµενων χρηστών στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την έκφραση µιας γνώµης από τον ελεγκτή 
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και αν αυτές 
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της διαχείρισης της 
ελεγχόµενης εταιρίας. 
 Παράδειγµα εξωτερικού ελέγχου αποτελούν, ωστόσο,  και οι έλεγχοι συµµόρφωσης που 
έχουν ως σκοπό τον προσδιορισµό του βαθµού συµµόρφωσης του ελεγχόµενου µε 
συγκεκριµένους κανόνες ή διαδικασίες που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. 

 
   
4.2 Εξωτερικοί Ελεγκτές  
 
 
Η κύρια κατηγορία εξωτερικών ελεγκτών στην Ελλάδα είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές 
που είναι υπεύθυνοι για τον αντικειµενικό και ανεπηρέαστο έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων που δηµοσιεύει κάθε επιχείρηση ή οργανισµός. 
 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι αποκλειστικώς αρµόδιοι για την άσκηση του 
τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως και των οικονοµικών καταστάσεων: 

� των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των δήµων και κοινοτήτων. 
� των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή κοινωφελή 

σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνοµιών, βάσει 
ειδικής διατάξεως νόµου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου 

� των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών επενδύσεων – 
χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. 

� των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των ετερορρύθµων κατά 
µετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 42 α του Ν. 2190/1920, και των 
κοινοπραξιών αυτών. 
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� των ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 
του  Ν. 2190/1920 των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 

� των ανωνύµων εταιρειών, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, καθώς και των ανωνύµων εταιρειών των οποίων το µετοχικό 
κεφάλαιο, εν λόγω ή εν µέρει, έχει αναληφθεί µε δηµόσια εγγραφή. 

� των εταιρειών ή οργανισµών ή και δραστηριοτήτων γενικά που µε βάση διατάξεις 
νόµου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.15 

 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι επίσης αποκλειστικώς αρµόδιοι για τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης, πάνω σε θέµατα οικονοµικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως 
οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, 
ειδικού λογαριασµού ή οµάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλει στη γενική συνέλευση των µετόχων ή 
εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ’ αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το «πιστοποιητικό 
ελέγχου», το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει όσα ορίζονται από το άρθρο 37 του Ν 2190/1920. 
Οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική 
κατάσταση της εταιρίας και έχουν το δικαίωµα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 
λογαριασµού ή εγγράφου, περιλαµβανοµένων και των πρακτικών της ΓΣ και του ∆Σ. 
Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το ∆Σ και, στην περίπτωση που 
διαπιστώνουν παράβαση των διατάξεων του νόµου ή του καταστατικού, να αναφέρονται στον 
αρµόδιο Υπουργό που ασκεί την εποπτεία. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920, για να υπαχθεί µια εταιρία στον έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών θα πρέπει επί δύο συνεχείς χρήσεις τα στοιχεία των οικονοµικών τους 
καταστάσεων να υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια:  

1. Σύνολο Ισολογισµού: 2.500.000 € 
2. Καθαρός Κύκλος Εργασιών: 5.000.000 € 
3. Μέσος Όρος Προσωπικού: 50 άτοµα    

      Για να χορηγηθεί σε κάποιον άδεια νόµιµου ελεγκτή, θα πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισµένου βαθµού εκπαίδευσης (δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση) για την εισαγωγή του σε εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης 

2. απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στα γνωστικά αντικείµενα που ορίζει 
ο Ν. 3693/2008 

3. ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται 
 Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων ή των µελών της ελεγχόµενης οντότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα 
εκτελεστικά µέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόµενης οντότητας. 
 Ως προς την αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προκειµένου να διασφαλιστεί  η 
διαφάνεια και η ανεξαρτησία, η νοµοθεσία διαµορφώνει ένα πλαίσιο καθορισµού της 
αµοιβής και των ωρών απασχόλησης τους. 

                                                 
15 www.soel.gr  
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 Στην περίπτωση που µια επιχείρηση δεν υπάγεται υποχρεωτικά από το νόµο στον 
έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της 
διενεργείται από τους ελεγκτές του Ν. 2190/1920. 
 
 
4.3 Έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
Οι έλεγχοι των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων θεωρούνται χρήσιµοι γιατί µέσω αυτών 
παρέχεται η εύλογη διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο όρος «οικονοµικές καταστάσεις» 
αναφέρεται σε ένα πλήρες σύνολο οικονοµικών 
καταστάσεων όπως αυτό προσδιορίζεται από τις απαιτήσεις του εφαρµοστέου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που εφαρµόζει η εκάστοτε επιχείρηση. 
 Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά µε τη 
χρηµατοοικονοµική θέση, την αποδοτικότητα και τις µεταβολές της οικονοµικής θέσης µιας 
επιχείρησης που είναι χρήσιµες σε ευρύ κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονοµικές 
αποφάσεις. 
 Αντικείµενο του ελέγχου αυτών, είναι να µπορέσει ο ελεγκτής να εκφράσει γνώµη, αν οι 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιαστική, άποψη, σύµφωνα µε ένα 
δεδοµένο λογιστικό πλαίσιο . Εφόσον ο ελεγκτής εκφράζει γνώµη για τις οικονοµικές 
καταστάσεις, η σύνταξή τους γίνεται µε ευθύνη της διοίκησης και την επίβλεψη αυτών που 
είναι επιφορτισµένοι µε την εταιρική διακυβέρνηση. Ο έλεγχος δεν απαλλάσσει τη διοίκηση 
ή τους αρµόδιους για την εταιρική διακυβέρνηση από τις δικές τους ευθύνες. Ο ελεγκτής θα 
πρέπει απλώς να αποφασίσει αν το πλαίσιο λογιστικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων που επέλεξε η διοίκηση, είναι αποδεκτό από αυτό. 
 Οι σκοποί του εξωτερικού ελέγχου είναι: 

� η πρόληψη ηθεληµένων ή αθέλητων λαθών, απατών 
� η αποκάλυψη και η καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλµάτων και απατών 
� η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των λογιστικών στοιχείων και των 

οικονοµικών καταστάσεων, της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας, της 
τρέχουσας εσωτερικής αξίας των µετοχών της. 

 Η αξιοπιστία και η σχετικότητα αποτελούν τα δύο βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
λογιστικών πληροφοριών, δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τις πληροφορίες αυτές χρήσιµές 
για τη λήψη αποφάσεων. Μέσω του ελέγχου των καταστάσεων και των πληροφοριών που 
παρέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν και να καθορίσουν την ποιότητα των παρεχόµενων λογιστικών 
πληροφοριών.  
 Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για την 
οικονοµική πορεία της ελεγχόµενης εταιρίας και κατατάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 
στους α) εσωτερικούς χρήστες, όπως οι µέτοχοι και όσοι βρίσκονται εντός των οικονοµικών 
µονάδων και β) εξωτερικούς χρήστες, όπως οι τράπεζες, οι πιστωτές της εταιρίας, το 
προσωπικό, οι κρατικές υπηρεσίες και οι δηµόσιοι οργανισµοί. 
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 Αυτοί οι έλεγχοι προσφέρουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, καθώς βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα και την ακεραιότητα του προσωπικού της εταιρίας, µπορούν να βελτιώσουν 
την πιστοληπτική ικανότητα της και τις δικλείδες ασφαλείας της µε αποτέλεσµα να 
βελτιώνεται η συνολική αποδοτικότητα των λειτουργιών της ελεγχόµενης εταιρίας.  
 Ο ελεγκτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται µε τις αναθέσεις ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν στην ανεξαρτησία και να σχεδιάζει και να πραγµατοποιεί έναν έλεγχο  
α) µε επαγγελµατική κρίση χρησιµοποιώντας τη σχετικής εκπαίδευση, τις  γνώσεις και την 
εµπειρία, στο πλαίσιο που παρέχονται από τα πρότυπα ελέγχου, λογιστικής και δεοντολογίας 
και β) µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό λειτουργώντας µε ένα τρόπο σκέψης που περιλαµβάνει 
διερευνητικό πνεύµα, εγρήγορση για συνθήκες που µπορεί να υποδεικνύουν πιθανό σφάλµα 
λόγω λάθους ή απάτης, και κριτική εκτίµηση των ελεγκτικών τεκµηρίων. 
 Πρέπει, στην πράξη, να είναι ανεξάρτητος τόσο από αυτούς που καταρτίζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις όσο και από τους χρήστες των πληροφοριών που περιέχονται στις 
καταστάσεις αυτές.  
 Η συνήθης µέθοδος διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου είναι ο δειγµατοληπτικός 
έλεγχος µε δύο βασικές µεθόδους, τον οριζόντιο και τον κάθετο έλεγχο, ενώ παράλληλα 
διεξάγονται και όλες οι δυνατές και χρήσιµες συγκεντρωτικές επαληθεύσεις και συµφωνίες. 
 Ο οριζόντιος έλεγχος ο καλείται και προοδευτικός, γιατί ξεκινά από τα δικαιολογητικά 
και καταλήγει στα κονδύλια του ισολογισµού. Συνίσταται στη διενέργεια λεπτοµερούς 
ελέγχου σε όλες τις οικονοµικές πράξεις µιας περιόδου, κατά πλήρες λογιστικό κύκλωµα και 
αποσκοπεί στην ενηµέρωση των ελεγκτών για τη λογιστική οργάνωση της επιχειρήσεως και 
την εκτίµηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 
 Από την άλλη, ο κάθετος έλεγχος ονοµάζεται και αναδροµικός, γιατί από τα κονδύλια του 
ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως καταλήγει στα δικαιολογητικά.  Αποτελεί τη 
βάση για τον ουσιαστικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
 Το ποσοστό της δειγµατοληψίας στον οριζόντιο και κάθετο έλεγχο και γενικά η έκταση 
και το βάθος του ελέγχου, εξαρτώνται από την ποιότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
που εφαρµόζεται 
 Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι στο σύνολο τους απαλλαγµένες από 
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Η εύλογη διασφάλιση συνδέεται µε τη συγκέντρωση των 
ελεγκτικών τεκµηρίων τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου ο ελεγκτής να καταλήξει στο 
συµπέρασµα του και αφορά ολόκληρη την ελεγκτική διαδικασία. 
 Απόλυτη βεβαιότητα δεν µπορεί να υπάρξει, επειδή σε αυτήν την εργασία υπάρχουν 
εγγενείς περιορισµοί που επηρεάζουν τον εντοπισµό ουσιωδών σφαλµάτων, όπως:  

� η διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου 
� τα στενά χρονικά όρια διενέργειας του ελέγχου 
� το κόστος πραγµατοποίησης του ελέγχου 
� οι εγγενείς περιορισµοί του συστήµατος εσωτερικών διαδικασιών 
� το γεγονός ότι τα περισσότερα ελεγκτικά τεκµήρια είναι πειστικά, αλλά όχι 

αδιαµφισβήτητα 
Εποµένως, κρίσιµο ζήτηµα για τη διαδικασία του ελέγχου είναι ότι το αποτέλεσµα ενός 

ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων και τα ευρήµατά του, ενέχουν τον κίνδυνο να είναι 
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λάθος. ∆ηλαδή να µην έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο σηµαντικές αδυναµίες και λάθη και 
να µην έχουν αποκαλυφθεί. 

Ο ελεγκτικός αυτός κίνδυνος συναντάται µε δυο διαφορετικούς κινδύνους: α) τον 
κίνδυνος ουσιωδών σφαλµάτων δηλαδή τον κίνδυνο που προέρχεται από την ίδια την 
εταιρεία και β) τον κίνδυνο ανίχνευσης, δηλαδή τον κίνδυνο ο ελεγκτής να µην έχει κάνει 
καλά τη δουλειά του και να µην εντόπισε κάποιο λάθος, δεδοµένο ότι ελεγκτής εξετάζει 
δειγµατοληπτικά ένα τµήµα των συναλλαγών της εταιρείας και όχι όλες τις συναλλαγές που 
έγιναν στη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης. 
  Για να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση, ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάσει και να 
εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες µε τρόπο ώστε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα 
ελεγκτικά τεκµήρια για τη µείωση του ελεγκτικού κινδύνου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο, 
ώστε να µπορέσει ο ελεγκτής να εξάγει λογικά συµπεράσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση 
για τη γνώµη του ελεγκτή. 
 
 
 
4.4 Ελεγκτική Τεκµηρίωση  
 
4.4.1 Ελεγκτικά Τεκµήρια  
 
Ο στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες κατά τέτοιο 
τρόπο που τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια ώστε 
να δύναται να εξάγει λελογισµένα συµπεράσµατα επί των οποίων θα βασίσει τη γνώµη του. 
Οι ελεγκτικές αυτές αποδείξεις µπορεί να επιβεβαιώνουν το γεγονός το οποίο επιδιώκεται να 
επιβεβαιωθεί, ή και να µην το επιβεβαιώνουν. 
 Τα ελεγκτικά τεκµήρια περιλαµβάνουν τόσο τις πληροφορίες που περιέχονται στα 
λογιστικά αρχεία που στηρίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, όσο και άλλες πληροφορίες.  
 Η επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων είναι αλληλένδετες. 
Επάρκεια είναι το µέτρο της ποσότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων. Η ποσότητα ελεγκτικών 
τεκµηρίων που απαιτούνται επηρεάζεται από την εκτίµηση του ελεγκτή για τους κινδύνους 
σφάλµατος (όσο υψηλότεροι είναι οι εκτιµώµενοι κίνδυνοι, τόσο 
περισσότερα ελεγκτικά τεκµήρια είναι πιθανό να απαιτούνται) και επίσης 
από την ποιότητα των εν λόγω ελεγκτικών τεκµηρίων. Η απόκτηση περισσότερων 
ελεγκτικών τεκµηρίων, ωστόσο, δεν µπορεί να αντισταθµίσει την κακή ποιότητά του 
 Από την άλλη, η καταλληλότητα είναι το µέτρο της ποιότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων, 
δηλαδή η σχετικότητά τους και η αξιοπιστία τους ως προς την 
υποστήριξη των συµπερασµάτων στα οποία βασίζεται η γνώµη του 
ελεγκτή. Η αξιοπιστία των τεκµηρίων επηρεάζεται από την πηγή και από τη φύση αυτών. 
Αξιόπιστα θεωρούνται τα ελεγκτικά τεκµήρια που λαµβάνονται από ανεξάρτητες πηγές, 
λαµβάνονται από άµεσα δηλαδή µε επιτόπια έρευνα ή λαµβάνονται από την ίδια την 
οικονοµική µονάδα, που διατηρεί επαρκές και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 
 Γενικά, η καταλληλότητα των τεκµηρίων αυτών επηρεάζεται από τέσσερις παράγοντες: 
α) τη συνάφεια, β) την πηγή προέλευσης, γ) την αντικειµενικότητα και δ) το χρόνο αναφοράς 
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 Ο ελεγκτής εξασφαλίζει ελεγκτικά τεκµήρια µε µία ή µε συνδυασµό περισσότερων από 
τις ακόλουθες διαδικασίες:  
 

� επιθεώρηση:  δηλαδή εξέταση αρχείων ή εγγράφων, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, 
καθώς και υλικών περιουσιακών στοιχείων.  

� παρατήρηση: δηλαδή παρακολούθηση  µιας σειράς ενεργειών ή µιας διαδικασίας που 
εκτελείται από άλλους. 

� εξωτερική επιβεβαίωση: αποτελεί ελεγκτικό τεκµήριο που αποκτάται από τον ελεγκτή 
ως άµεση έγγραφη απάντηση προς αυτόν από τρίτο µέρος 

� υπολογιστικές εργασίες: δηλαδή έλεγχο της αριθµητικής ακρίβειας των 
δικαιολογητικών και των λογιστικών εγγράφων  

� επανεκτέλεση: δηλαδή εκτέλεση από τον ελεγκτή διαδικασιών ή δικλίδων που αρχικά 
εκτελέστηκαν ως µέρος των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας 

� διερευνητικές ερωτήσεις: δηλαδή αναζήτηση πληροφοριών, από πρόσωπα που 
διαθέτουν κατάλληλη γνώση, τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και µη 
χρηµατοοικονοµικών, εντός της οντότητας ή εκτός αυτής 

� αναλυτικές διαδικασίες: δηλαδή ανάλυση σηµαντικών δεικτών και τάσεων επί των 
οικονοµικών καταστάσεων16 

   Τα σηµαντικότερα είδη ελεγκτικών τεκµηρίων είναι:  
� ελεγκτικά τεκµήρια εσωτερικού ελέγχου:  το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παρέχει 

σηµαντικό αποδεικτικό υλικό και καθορίζει την ποσότητα των συµπληρωµατικών 
ελεγκτικών τεκµηρίων που απαιτούνται 

� λογιστικά τεκµήρια- λογιστικά βιβλία: τα λογιστικά βιβλία παρέχουν το µεγαλύτερο 
µέρος των αποδεικτικών στοιχείων, που απαιτείται προκειµένου να θεµελιωθεί η 
γνώµη του ελεγκτή, καθώς σε αυτά  απεικονίζονται όλες οι συναλλακτικές 
δραστηριότητες της εταιρίας και συνεπώς ο έλεγχος διενεργείται µε βάση τα 
τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, εφόσον είναι θεωρηµένα από την αρµόδια Αρχή και 
ενηµερωµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

� φυσικά αποδεικτικά στοιχεία:  τέτοια ελεγκτικά τεκµήρια  θεωρούνται τα στοιχεία τα 
οποία προκύπτουν µετά από επιτόπια έρευνα και απογραφή των περιουσιακών 
στοιχείων της ελεγχόµενης επιχείρησης, η οποία διενεργείται από τους ίδιους τους 
ελεγκτές 

� έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία: πρόκειται για έγγραφα που ζητούν και λαµβάνουν οι 
ελεγκτές από πρόσωπα εντός ή εκτός της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

� υπολογιστικές εργασίες: ο ελεγκτής µπορεί να προβεί σε υπολογισµούς σε διάφορες 
φάσεις της ελεγκτικής εργασίας σε διάφορα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων 

� αριθµοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση: ο ελεγκτής µελετά τα υπόλοιπα 
λογαριασµών για τον εντοπισµό σηµαντικών αποκλίσεων µεταξύ των οικονοµικών 
χρήσεων καθώς και την πορεία σηµαντικών αριθµοδεικτών της εταιρίας 

� αλληλογραφία ελεγχόµενης επιχείρησης: σηµαντικό αποδεικτικό στοιχείο µπορεί να 
αποτελέσει η αλληλογραφία κάθε οικονοµικής µονάδας, στα πλαίσια της 
συναλλακτικής της δραστηριότητος, µε διάφορους πελάτες, πιστωτές, δηµόσιες αρχές 

                                                 
16 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 500. «Ελεγκτικά Τεκµήρια» 
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� πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις: ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου είναι πιθανό να υποβάλλει στους αρµοδίους της ελεγχόµενης οικονοµικής 
µονάδος πλήθος ερωτήσεων, µε θέµα κυρίως τη διερεύνηση των λογαριασµών. Οι 
απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο αποδεικτικό 
στοιχείο

17 
   Τα περισσότερα ελεγκτικά τεκµήρια  σχετίζονται µε τους ισχυρισµούς για συναλλαγές, 
λογαριασµούς ή γνωστοποιήσεις. ∆ηλαδή επιδιώκεται να επιβεβαιωθεί ένας ισχυρισµός που 
προβάλλεται. Οι ισχυρισµοί της διοίκησης της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 
ταξινοµούνται στις πέντε παρακάτω κατηγορίες:  
α.   ύπαρξη ή πραγµατοποίηση: τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που  
      εµφανίζονται στον ισολογισµό πράγµατι υπάρχουν και τα έσοδα και τα έξοδα που  
      υπάρχουν στην κατάσταση αποτελεσµάτων πράγµατι έχουν πραγµατοποιηθεί 
β.   πληρότητα: όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα  
      εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
γ.   δικαιώµατα και υποχρεώσεις: τα περιουσιακά στοιχεία που εµφανίζονται στον  
      ισολογισµό ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση, για τις  υποχρεώσεις  
      υπάρχει νοµική δέσµευση για την εκροή πόρων, ενώ τα έσοδα και τα έξοδα που  
      εµφανίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αφορούν µόνο την ελεγχόµενη εταιρία  
δ.   αποτίµηση και επιµερισµός: τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν  
      αποτιµηθεί σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς,  
      ενώ τα έσοδα και τα έξοδα έχουν κατανεµηθεί µεταξύ των χρήσεων σύµφωνα µε  
      την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων  
ε.   απεικόνιση και παράθεση στοιχείων και πληροφοριών: τα κονδύλια των  
      λογαριασµών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν κατάλληλα ταξινοµηθεί και  
      έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.18 
   Για την επίτευξη των ελεγκτικών στόχων είναι αναγκαία η εξέταση και η υποβολή σε 
κατάλληλη δοκιµασία των ισχυρισµών της διοίκησης για κάθε στοιχείο των οικονοµικών 
καταστάσεων. Όταν ο ελεγκτής συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 
από τα οποία προκύπτουν ότι οι ελεγκτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί, είναι σε θέση να 
θεµελιώσει τη γνώµη που εκφράζει µέσω της έκθεσης ελέγχου 

 
 
4.4.2 Φύλλα Εργασίας  
  
 
Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελούν και τα φύλλα εργασίας. Ο ελεγκτής οφείλει 
να συντάσσει φύλλα εργασίας που είναι επαρκώς πλήρη και λεπτοµερή, έτσι ώστε να 
παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης µιας γενικής ολοκληρωµένης εικόνας του διενεργηθέντος 
ελέγχου.  
 Τα φύλλα εργασίας περιλαµβάνουν το αρχείο των ελεγκτικών διαδικασιών που 
εκτελέστηκαν, τα σχετικά ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν και τα συµπεράσµατα στα 

                                                 
17 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 198-202 
18 Βασίλειος Λουµιώτης,, « Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», 2007, σελ 40 
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οποία κατέληξε ο ελεγκτής. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ λογιστικών βιβλίων και 
στοιχείων της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και της έκθεσης ελέγχου που συντάσσεται 
στο τέλος της ελεγκτικής διαδικασίας, βοηθώντας στο σχεδιασµό, στην οργάνωση και 
εκτέλεση της ελεγκτικής διαδικασίας. 
 Η µορφή, το περιεχόµενο και η έκταση των φύλλων ελέγχου εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, όπως:  

� το µέγεθος και η πολυπλοκότητα της επιχείρησης 
� η φύση και οι συνθήκες των συστηµάτων λογιστικής 
� η φύση των διαδικασιών ελέγχου που πρόκειται να εκτελεστούν 
� οι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος που εντοπίστηκαν. 
� η σηµαντικότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων που αποκτήθηκαν 
� η µεθοδολογία ελέγχου και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν.19 

 Τα φύλλα εργασίας ανήκουν στην ιδιοκτησία του ελεγκτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος 
να οφειλόµενη εχεµύθεια για το περιεχόµενο τους και θα πρέπει να φυλάσσονται για χρονικό 
διάστηµα πέντε ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής έκθεσης. 
 Τα φύλλα εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να δοµούνται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις συνθήκες και τις ανάγκες του ελεγκτή για κάθε εξατοµικευµένο έλεγχο. 
∆ιακρίνονται σε φύλλα εργασίας προκαταρκτικού ελέγχου, σε φύλλα εργασίας τελικού 
ελέγχου και σε φύλλα εργασίας που συντάσσονται µετά την περάτωση του ελέγχου µε 
κριτήριο το χρόνο σύνταξης τους. 
 Για την ταξινόµηση των φύλλων εργασίας, οι  ελεγκτές τηρούν συνήθως δύο φακέλους, 
το φάκελο ελέγχου χρήσεως και το µόνιµο φάκελο. Τα συνταχθέντα φύλλα εργασίας πρέπει 
να ταξινοµούνται σε φάκελο ελέγχου χρήσεως. Στην περίπτωση, βέβαια, 
επαναλαµβανόµενων ελέγχων ορισµένοι φάκελοι φύλλων εργασίας µπορεί να ταξινοµηθούν 
ως «µόνιµοι φάκελοι» ελέγχου οι οποίοι ενηµερώνονται µε νέα πληροφοριακά στοιχεία σε 
αντιδιαστολή µε τους τρέχοντες φακέλους χρήσεως που περιέχουν πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης. 
 Στην πράξη, κάθε φύλλο εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:  

1. επικεφαλίδα, στην οποία περιλαµβάνεται η επωνυµία της ελεγχόµενης εταιρίας, ένα 
περιγραφικό τίτλο αναγνώρισης του περιεχόµενου του φύλλου εργασίας, την 
ηµεροµηνία ισολογισµού, το όνοµα εκείνου που σύνταξε το φύλλο εργασίας 

2. ευρετηρίαση και παραποµπή: τα ελεγκτικά τεκµήρια πρέπει να οργανωθούν µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα µέλη της ελεγκτικής οµάδας να µπορούν να τα βρουν εύκολα 

3. χρησιµοποίηση συµβόλων, τα οποία είναι δηλωτικά των ενεργειών που έγιναν στα 
πλαίσια του ελέγχου και επιτυγχάνουν µια τυποποίηση εργασιών ρουτίνας και µείωση 
του απαιτούµενου χρόνου εργασίας 

4. υπογραφές και ηµεροµηνίες: ο συντάκτης των φύλλων εργασίας πρέπει να θέσει τα 
αρχικά του και την υπογραφή του.20 

 
 
 

                                                 
19 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 230. «Τεκµηρίωση του Ελέγχου» 
20 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 211-212 
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4.5 ∆ιαδικασία Εξωτερικού Ελέγχου  
 
4.5.1 Αποδοχή Ελέγχου  
 
 
Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων µιας 
εταιρίας είναι η αποδοχή της ανάθεσης ελέγχου. Οι ενέργειες σε αυτό το πρώτο στάδιο της 
ελεγκτικής διαδικασίας έχουν µεγάλη σηµασία για την επίτευξη των στόχων του ελέγχου. Η 
διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε την αποδοχή ή µη του ελεγκτικού έργου 
περιλαµβάνει τρία βήµατα:  
α.   αξιολόγηση του ενδιαφερόµενου πελάτη: οι κυριότερες διαδικασίες που  
      ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση του ενδιαφερόµενο πελάτη είναι οι εξής:  

� επισκόπηση διαθέσιµων οικονοµικών πληροφοριών και εκθέσεων: ο ελεγκτής οφείλει 
να αποκτήσει µια πρώτη εικόνα για την υπό έλεγχο επιχείρηση µέσω της εξέτασης 
των διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, όπως οι ετήσιες και ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις, οι φορολογικές δηλώσεις κα 

� επικοινωνία µε τον προηγούµενο ελεγκτή: ο νέος ελεγκτής πρέπει, σύµφωνα µε τα 
ελεγκτικά πρότυπα, να έρθει σε επαφή µε τον προηγούµενο ελεγκτή, εφόσον βέβαια 
του δοθεί σχετική άδεια από την υπό έλεγχο οικονοµική µονάδα. Μέσω της 
επικοινωνίας αυτής, θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τους λόγους αλλαγής του 
ελεγκτή, την ακεραιότητας της διοίκησης της εταιρίας ή τυχόν διαφωνίες µε αυτήν σε 
θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής 

� αξιολόγηση της εντιµότητας της διοίκησης: ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την 
εντιµότητα της διοίκησης της υπό έλεγχο οικονοµικής µονάδας καθώς και την ύπαρξη 
πιθανότητας συγκαλυµµένης απάτης, έτσι ώστε να αποδεχθεί την ανάθεση µόνο 
εφόσον υπάρχει η εύλογη διασφάλιση ότι µπορεί να εµπιστευθεί  τη διοίκηση 

� αναζήτηση ύπαρξης ειδικών συνθηκών που χρήζουν ειδικής προσοχής ή αυξάνουν 
τον ελεγκτικό κίνδυνο ή επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της 
δραστηριότητας της υπό έλεγχο οικονοµικής µονάδας:  

 
β.   εκτίµηση της δυνατότητας συµµόρφωσης µε τα ελεγκτικά πρότυπα:   ο ελεγκτής οφείλει 
να αξιολογήσει τη δυνατότητα διενέργειας του ελέγχου σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα 
και να αποδεχθεί την ανάθεση µόνο στην περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να 
πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος καθ’ όλη τη διάρκεια του σύµφωνα µε αυτά  
 
γ.   αποδοχή ή απόρριψη της ανάθεσης: µετά τα παραπάνω βήµατα, ο ελεγκτής πρέπει να 
αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της ανάθεσης21. Πρέπει να αποδεχθεί την ανάθεση 
του ελέγχου µόνο όταν η βάση επί της οποίας πρόκειται να εκτελεστεί, έχει 
συµφωνηθεί, µέσω: 

- της διαπίστωσης ότι οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο υπάρχουν, και 
- της επιβεβαίωσης ότι υπάρχει συναντίληψη περί των όρων της ανάθεσης ελέγχου εκ 

µέρους του ελεγκτή και της διοίκησης 
                                                 
21 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 280-285 
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 Ο ελεγκτής πρέπει να συµφωνεί τους όρους της ανάθεσης ελέγχου µε τη 
διοίκηση της εταιρίας. Για κάθε ανάθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται µεταξύ των µερών 
αυτών επιστολή ανάθεσης ελέγχου, προκειµένου να αποφευχθούν παρανοήσεις όσον αφορά 
τον έλεγχο. 
 Ο τύπος, το περιεχόµενο και η έκταση της επιστολής ανάθεσης ελέγχου µπορεί να 
διαφέρουν για κάθε οντότητα. Τα κύρια σηµεία όµως της επιστολής περιλαµβάνουν τα εξής:  

� τον αντικειµενικό σκοπό του ελέγχου 
� στη λεπτοµερή περιγραφή του πεδίου του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της 

αναφοράς στην εφαρµοστέα νοµοθεσία, κανονισµούς, ελεγκτικά πρότυπα που 
ελεγκτής οφείλει να τηρεί 

� την ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 

 
 
4.5.2 Σχεδιασµός Ελέγχου  
 
 
Ο στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάσει τον έλεγχο έτσι ώστε να διενεργηθεί µε αποδοτικό 
και αποτελεσµατικό τρόπο. Οφείλει να αναπτύσσει και να τεκµηριώνει τόσο το γενικό σχέδιο 
του ελέγχου, το οποίο προδιαγράφει το εύρος και τη δοµή του ελέγχου όσο και  το 
πρόγραµµα ελέγχου, στο οποία θα πρέπει να προδιαγράφονται η φύση,  χρόνος και η έκταση 
των επιµέρους ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού 
σχεδίου του ελέγχου. 
 Ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν µια από τις 
σηµαντικότερες φάσεις πραγµατοποίησης του ελέγχου. Ο σχεδιασµός διευκολύνει την 
ενηµέρωση και το συντονισµό των µελών της ελεγκτικής οµάδας, συµβάλλει στην κατάλληλη 
ανάθεση του έργου στους βοηθούς και τους εµπειρογνώµονες και διευκολύνει την 
ανασκόπηση των ελεγκτικών διαδικασιών στη φάση της ολοκλήρωσης του ελέγχου.  
 Σε γενικές γραµµές, ο σχεδιασµός του ελέγχου περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:  
 

� γνώση της ελεγχόµενης εταιρίας: Ο ελεγκτή οφείλει να εντοπίζει και να εκτιµά τους 
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, σε επίπεδα 
οικονοµικής κατάστασης και ισχυρισµού, µέσω της κατανόησης της οντότητας, της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, των στρατηγικών της και του περιβάλλοντός της, 
περιλαµβανοµένων των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Οι διαδικασίες 
εκτίµησης των κινδύνων περιλαµβάνουν: α)  διερευνητικές ερωτήσεις προς τη 
διοίκηση, καθώς και προς άλλους εντός της οντότητας που κατά την κρίση του 
ελεγκτή µπορεί να έχουν πληροφορίες που είναι πιθανό να βοηθήσουν στον 
εντοπισµό κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης ή λάθους, β) αναλυτικές 
διαδικασίες και γ) παρατήρηση και επιθεώρηση. 

 
� καθορισµός του επιπέδου ουσιαστικότητας και του ελεγκτικού κινδύνου: κατά τη 

διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιµήσει τον παράγοντα της 
σηµαντικότητας (ουσιαστικότητας) και τη σχέση του µε τον ελεγκτικό κίνδυνο. Ο 
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ελεγκτής σε αυτή τη φάση, καθορίζει το σχεδιαζόµενο επίπεδο ουσιαστικότητας για 
τις οικονοµικές καταστάσεις. Ορίζει το µέγιστο ποσό ανοχής σφαλµάτων ή 
παραλείψεων στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων. Η σηµαντικότητα των 
στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων καθορίζεται µε γνώµονα αν η παράλειψη 
της παρεχόµενης, µέσω αυτών, πληροφόρησης, επηρεάζει τις οικονοµικές αποφάσεις 
που λαµβάνονται µε βάση τις καταστάσεις αυτές. Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει 
εύλογη διασφάλιση µε την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 
τεκµηρίων ώστε να µειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 
Ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ότι ο ελεγκτής εκφράζει µη ενδεδειγµένη γνώµη 
ελέγχου όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες και ενέχει τρία 
συστατικά στοιχεία:  α) τον εγγενή κίνδυνο, β) τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου και γ) 
τον κίνδυνο µη αποκάλυψης 

 
� κατανόηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου: ο ελεγκτής οφείλει να αποκτήσει 

µια πρώτη εικόνα για την αξιοπιστία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και για τις 
δικλείδες ασφαλείας του. Από την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
και ιδιαίτερα από το βαθµό εµπιστοσύνης του ελεγκτή στο σύστηµα επηρεάζεται σε 
µεγάλο βαθµό η µορφή και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που θα 
ακολουθηθούν. Στην περίπτωση εντοπισµού ουσιωδών αδυναµιών του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου, οφείλει να τις γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου ή τη 
διοίκηση της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

 
� ανάπτυξη της στρατηγικής και των στόχων του ελέγχου: το επόµενο βήµα είναι ο 

σχεδιασµός της ελεγκτικής διαδικασίας µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο. Ο 
ελεγκτής πρέπει να καθορίσει την στρατηγική που θα ακολουθήσει για τον έλεγχο της 
εταιρίας, αλλά και τους στόχους  του ελέγχου. Ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα 
επιλογής συνδυασµού στρατηγικών για διαφορετικούς λογαριασµούς ή διαφορετικούς 
ισχυρισµούς της διοίκησης στις οικονοµικές καταστάσεις. Για να πετύχει τον τελικό 
σκοπό του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να αναπτύξει 
συγκεκριµένους αντικειµενικούς σκοπούς για κάθε ένα λογαριασµό των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
� ανάπτυξη προγραµµάτων ελέγχου: τα προγράµµατα ελέγχου είναι οι καταστάσεις 

ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη των 
σκοπών του ελέγχου και καθορίζουν τα βήµατα και τις αναλυτικές εργασίες που 
πρέπει να ακολουθηθούν καθώς τον προϋπολογιζόµενο χρόνο που προβλέπεται να 
αναλωθεί για την εκτέλεση των εργασιών. Κατά την κατάρτιση ενός προγράµµατος 
ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιµήσει το επίπεδο των εγγενών και ελεγκτικών 
κινδύνων καθώς τον απαιτούµενο βαθµό διασφάλισης που παρέχουν οι ουσιαστικές 
διαδικασίες.  

 
� οργάνωση και διοίκηση του ελέγχου: µετά την ολοκλήρωση της φάσης αποδοχής και 

ανάθεσης του ελέγχου, αρχίζει η προετοιµασία του ελέγχου από τον υπεύθυνο της 
ελεγκτικής οµάδας. Θα πρέπει να τεθεί ένα χρονοδιάγραµµα και να καταρτιστεί 
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προϋπολογισµός του ελέγχου µε βάση και τα προγράµµατα ελέγχου καθώς και να 
στελεχωθεί η ελεγκτική οµάδα µε έµπειρο και καλά εκπαιδευµένο προσωπικό. 

 
� αναζήτηση πρόσθετων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας: οι ελεγκτές συχνά αναζητούν 

την υποβολή προτάσεων στην ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα για την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, όπως η βελτίωση του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου, ο προγραµµατισµός των φορολογικών υποχρεώσεων κα 

 
  
4.5.3 ∆οκιµασίες Ελέγχου 
 
 
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής προβαίνει σε διάφορες δοκιµασίες ελέγχου έτσι 
ώστε να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια. ∆ιακρίνονται 3 
κατηγορίες δοκιµασιών ελέγχου που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση του έργου των 
ελεγκτών:  

 
Α.   δοκιµασίες συναλλακτικών πράξεων:  
 

Βασικός σκοπός αυτής της κατηγορίας δοκιµασιών είναι ο καθορισµός αν οι 
εξατοµικευµένες συναλλαγές και πράξεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας είναι σωστά 
καταχωρηµένες, οµαδοποιηµένες και απεικονισµένες στα αναλυτικά και το συγκεντρωτικό 
ηµερολόγιο, καθώς και στα αναλυτικά και το γενικό καθολικό. Ο ελεγκτής εξετάζει αν το 
σύνολο των συναλλαγών έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία, αν έχουν καταχωρηθεί µε 
το σωστό ποσό, αν έχουν καταχωρηθεί στη κατάλληλη χρήση που βαρύνουν, αν έχουν 
καταχωρηθεί µε το σωστό λογιστικό χαρακτηρισµό.  Οι δοκιµασίες αυτές χρησιµοποιούνται 
συχνά ως δοκιµασίες δυσλειτουργίας των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και ως άµεσες 
επαληθευτικές δοκιµασίες.  Μέσω των δοκιµασιών αυτών, ο ελεγκτής αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και παράλληλα αποκτά ελεγκτικά 
τεκµήρια που αποσκοπούν στην αποκάλυψη ουσιωδών σφαλµάτων. 

 
 

Β.   δοκιµασίες υπολοίπων λογαριασµών:  
 
 Οι δοκιµασίες αυτές χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση των υπολοίπων 
συγκεκριµένων λογαριασµών του γενικού καθολικού και των οικονοµικών καταστάσεων. Ο 
ελεγκτής διερευνά αν τα απεικονιζόµενα ποσά είναι έγκυρα, εύλογα, εκφρασµένα στη σωστή 
αξία, αν τα απεικονιζόµενα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην κυριότητα της εταιρίας, αν 
τα ποσά του προσωρινού ισοζυγίου είναι κατάλληλα ταξινοµηµένα, αν τα ποσά των 
οικονοµικών καταστάσεων συµφωνούν µε τα υπόλοιπα στους λογαριασµούς του γενικού 
καθολικού.  Πρόκειται για µια κατηγορία δοκιµασιών που περιέχει στοιχεία δοκιµασιών 
δικλείδας ασφαλείας που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 
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ελέγχου και παράλληλα αποτελούν άµεσες επαληθευτικές δοκιµασίες που αποσκοπούν στην 
αποκάλυψη ουσιωδών σφαλµάτων στα υπόλοιπα των λογαριασµών. 

 
 

Γ.   δοκιµασίες αναλυτικής διερεύνησης:  
 
 Ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικά είδη αναλυτικής διερεύνησης για τον 
έλεγχο των οικονοµικών  πληροφοριών της ελεγχόµενης επιχείρησης. Αναλυτικές 
∆ιαδικασίες είναι: α) αξιολογήσεις οικονοµικών µεγεθών µετά από µελέτη οικονοµικών και 
µη οικονοµικών δεδοµένων β) έρευνα σηµαντικών µεταβολών γ) έρευνα σχέσεων ή  
δεικτών µη φυσιολογικών δ) έρευνα σηµαντικών διαφορών µε προβλέψεις. 
Χρησιµοποιούνται για την κατανόηση της επιχείρησης και τους περιβάλλοντός της  στην 
αρχική φάση αλλά και σαν ουσιώδεις ελεγκτικές διαδικασίες, όταν είναι πιο αποτελεσµατικές 
από τις λεπτοµερείς ελεγκτικές διαδικασίες για τη µείωση του κινδύνου σηµαντικών λαθών  

καθώς και για την καθολική εκτίµηση των  οικονοµικών καταστάσεων και πληροφοριών 
κατά τη τελική φάση ολοκλήρωσης του ελέγχου 

  
 
4.5.4 Ολοκλήρωση και Επισκόπηση Ελέγχου  
 
 
 Κατά τη φάση αυτή του ελέγχου και πριν τη διατύπωση της τελικής του γνώµης, ο ελεγκτής 
προβαίνει σε µια σειρά ελεγκτικών διαδικασιών που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

A. ολοκλήρωσης της ελεγκτικής διαδικασίας  
B. αξιολόγησης των ευρηµάτων του ελέγχου 

 Οι ελεγκτικές διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου περιλαµβάνουν µια σειρά από 
πρόσθετες άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες, όπως:  

� επισκόπηση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, δηλαδή υποχρεώσεων που κατά το χρόνο 
του ελέγχου είναι αγνώστου ποσού, θα εµφανιστούν στο µέλλον και οφείλονται σε 
ενέργειες ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των οργάνων της που έχουν δηµιουργηθεί 
εντός της ελεγχόµενης περιόδου 

� επισκόπηση των µεταγενέστερων του ισολογισµού γεγονότων: ο ελεγκτής οφείλει να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις των µεταγενέστερων της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 
γεγονότων επί των οικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου  

� έρευνα για συναλλαγές µεταξύ συγγενικών µερών: οι ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν 
και να εξετάζουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές της ελεγχόµενης εταιρίας µε 
συγγενικά της µέρη 

� εκτίµηση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης: ο 
ελεγκτής οφείλει να εκτιµήσει την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας στην 
ελεγχόµενη εταιρία και την ύπαρξη ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή 
συνθήκες που µπορεί να εγείρουν σηµαντικές αµφιβολίες για την ικανότητα της 
οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας στο ορατό µέλλον 
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� παραστάσεις- διαβεβαιώσεις της διοίκησης: ο ελεγκτής οφείλει να εξασφαλίζει τις 
κατάλληλες έγγραφες διαβεβαιώσεις και παραστάσεις από τη διοίκηση της 
ελεγχόµενης εταιρίας, που καλύπτουν σηµαντικές πτυχές του ελέγχου 

� διαδικασίες αναλυτικής διερεύνησης: ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάσει και να 
εκτελέσει κοντά στο τέλος του ελέγχου αναλυτικές διαδικασίες που τον βοηθούν στη 
διαµόρφωση ενός γενικού συµπεράσµατος ως προς το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι συνεπείς µε την κατανόηση της οντότητας από αυτόν 

 Πριν τη διατύπωση της γνώµης του µέσω της έκθεσης ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να 
αξιολογήσει τα ελεγκτικά τεκµήρια και τα ευρήµατα του ελέγχου που έχει συλλέξει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας. Κατά τη φάση της αξιολόγησης, ο ελεγκτής 
προβαίνει σε µια σειρά διαδικασιών, όπως:  

� τελική εκτίµηση ουσιαστικότητας και ελεγκτικού κινδύνου: ο ελεγκτής µπορεί να 
προχωρήσει σε άθροιση των επί µέρους σφαλµάτων που αποκαλύφθηκαν κατά την 
εξέταση κάθε λογαριασµού ή κύκλου συναλλαγών. Στην περίπτωση που κρίνει πως ο 
ελεγκτικός κίνδυνος διαµορφώνεται σε µη αποδεκτό επίπεδο, µπορεί είτε να 
διενεργήσει πρόσθετες άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες είτε να ενηµερώσει τη 
διοίκηση της εταιρίας να προχωρήσει σε διορθώσεις που θα µειώσουν τον κίνδυνο 
ουσιωδών σφαλµάτων σε αποδεκτά επίπεδα. 

� κριτική επισκόπηση των φύλλων εργασίας: ο ελεγκτής οφείλει να εξετάσει τα φύλλα 
εργασίας και να κρίνει την επάρκεια και ακρίβεια των φύλλων εργασίας, την επάρκεια 
και την καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων, την επάρκεια των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

� τεχνική επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων: πριν την έκδοση της έκθεσης 
ελέγχου πρέπει να γίνει µια επισκόπηση της κάθε οικονοµικής κατάστασης, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η συµφωνία αυτών µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ή τα πρότυπα 
που προδιαγράφονται από την ελληνική εταιρική νοµοθεσία, η σωστή απεικόνιση των 
λογαριασµών και η απεικόνιση όλων των αναγκαίων σηµειώσεων. 

� ενηµέρωση των καθ’ ύλη αρµόδιων οργάνων: σκοπός αυτής της προφορικής ή 
γραπτής ενηµέρωσης είναι η παροχή πρόσθετης πληροφόρησης στα αρµόδια όργανα 
της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας ως προς την έκταση και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου, όπως για παράδειγµα διαφωνίες του ελεγκτή µε τη διοίκηση, δυσκολίες του 
ελέγχου, αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου κα 

� επιστολή προς τη διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης: η επιστολή αυτή µπορεί να 
απευθύνεται είτε στην Επιτροπή ελέγχου είτε στην Ανώτατη διοίκηση της εταιρίας 
και περιλαµβάνει προτάσεις και συστάσεις για βελτιώσεις των διαδικασιών, των 
λειτουργιών και των ελεγκτικών µηχανισµών της  

� σύνοψη και συναγωγή συµπερασµάτων: µετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 
διαδικασιών, ο ελεγκτής οφείλει να συνοψίσει τα ευρήµατα του από όλη την 
ελεγκτική διαδικασία και να καταλήξει σε ένα συµπέρασµα προκειµένου να συντάξει 
τη αντίστοιχη έκθεση ελέγχου22 

 
 

                                                 
22 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 537-538 
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4.5.5 Έκθεση Ελέγχου  
 
Ο ελεγκτής διαµορφώνει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των 
συµπερασµάτων που εξάγονται από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια και εκφράσει σαφώς 
τη γνώµη αυτή µέσω έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώµης 
και στη συνέχεια να συντάξει ειδική έκθεση απευθυνόµενη προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ελεγχόµενης επιχείρησης, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται οι κυριότερες 
διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. 
 Ο ελεγκτής αξιολογεί αν µε βάση τα τεκµήρια που συγκέντρωσε, έχει εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από σηµαντικά λάθη, αξιολογώντας και τα µη 
διορθωµένα λάθη που εντόπισε. 
 Οι καταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το λογιστικό πλαίσιο. Ο ελεγκτής αξιολογεί: 
α) την ορθότητα των λογιστικών πολιτικών β) το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων γ) αν η 
πληροφόρηση είναι κατάλληλη, αξιόπιστη, συγκρίσιµη και κατανοητή δ) αν γνωστοποιούνται 
οι σηµαντικές συναλλαγές και γεγονότα, µε βάση και το ισχύον πλαίσιο. 
 Τα βασικά µέρη τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση είναι: α) τίτλο β) αποδέκτη 
γ) εισαγωγή που προσδιορίζει τις οικονοµικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν δ) περιγραφή της 
ευθύνης της διοίκησης για την κατάρτιση των καταστάσεων ε) περιγραφή της ευθύνης του 
ελεγκτή να εκφράζει γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και του πεδίου του 
ελέγχου στ) γνώµη του ελεγκτή που περιλαµβάνει έκφραση γνώµης επί των οικονοµικών 
καταστάσεων και αναφορά στο εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων ζ) υπογραφή του 
ελεγκτή η) ηµεροµηνία και θ) διεύθυνση του ελεγκτή.23 
 Όταν ο ελεγκτής πρέπει να αναφερθεί σε άλλα ζητήµατα στην έκθεσή του, που 
προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία, τότε η αναφορά γίνεται σε ειδική παράγραφο, κάτω 
από την παράγραφο έκφρασης γνώµης για τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 Στην έκθεση ελέγχου, αν δεν υπάρχει αντίθετη νοµική υποχρέωση, πρέπει ο ελεγκτής να 
αναφέρει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις "δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα των"….σύµφωνα 
µε {το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς} ή "παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη των … σύµφωνα µε {το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς}. 
     Ο ελεγκτής, µέσω της έκθεσης ελέγχου µπορεί να εκφράσει τέσσερα διαφορετικά είδη 
γνώµης για το αν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονοµική κατάσταση και την χρηµατοοικονοµική επίδοση της ελεγχόµενης 
εταιρίας για µια συγκεκριµένη περίοδο ανάλογα µε τα συµπεράσµατα που έχει εξάγει. 
 
 

1) Σύµφωνη γνώµη:  
 
 Ο ελεγκτής οφείλει να εκφράσει τη γνώµη του, σύµφωνη γνώµη, χωρίς καµία εξαίρεση, 
εάν δεν έχει προκύψει καµία παρατήρηση που να επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονοµικές 
καταστάσεις από τον έλεγχο. 

                                                 
23 ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 700, «∆ιαµόρφωση Γνώµης και Έκθεση επί Οικονοµικών Καταστάσεων 
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 Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Κατά τη γνώµη µας, οι 
προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την……». 

  
 
2)  γνώµη µε επιφύλαξη  

 
 Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη όταν:  

� έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια συµπεραίνει ότι 
σφάλµατα, ατοµικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονοµικές 
καταστάσεις 

� αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να 
βασίσει τη γνώµη, αλλά ο ελεγκτής συµπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των µη 
εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών καταστάσεων θα 
µπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες. 

 Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις 
του θέµατος (ή των θεµάτων) που µνηµονεύεται (ή µνηµονεύονται) στην προηγούµενη 
παράγραφο, κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την ………». 
    
   

3) αρνητική γνώµη 
 
 Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώµη όταν, στην έκθεση ελέγχου έχουν 
περιληφθεί παρατηρήσεις που είναι τόσο ουσιώδεις και διάχυτες ώστε να είναι αδύνατη η 
έκφραση γνώµης µε επιφύλαξη και επηρεάζουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων 
τόσο σηµαντικά ή  εκτεταµένα που έχουν καταστεί οι καταστάσεις αυτές ελλιπείς ή 
παραπλανητικές. 
 Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Εξαιτίας των θεµάτων που 
µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, κατά την γνώµη µας, οι προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν εύλογα την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά 
την ………». 
    
 

4) αδυναµία έκφρασης γνώµης  
 

 Ο ελεγκτής πρέπει να µην εκφράζει γνώµη όταν αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη, και συµπεραίνει ότι οι 
πιθανές επιπτώσεις των µη εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών 
καταστάσεων θα µπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες και θα παρείχαν 
αβεβαιότητα ως προς την συνολική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων. 
 Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ως εξής: «∆εδοµένης της 
σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο, 
αδυνατούµε να εκφέρουµε γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
5.1   Γενικά 
 
Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει στενή συνεργασία µε τους εσωτερικούς ελεγκτές της 
ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. Η σηµασία της σχέσης µεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου αντανακλάται επίσης στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ 610: 
«Χρησιµοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών»). Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 
πρότυπο:  

� οι στόχοι της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζονται από τη διοίκηση και, 
όπου έχει εφαρµογή, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και είναι 
διαφορετικοί από τους στόχους του εξωτερικού ελεγκτή που είναι η διαµόρφωση 
γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο, µερικοί από τους τρόπους µε 
τους οποίους η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και ο εξωτερικός ελεγκτής 
επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους στόχους τους µπορεί να είναι παρόµοιοι 

� ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει επαρκώς τις δραστηριότητες εσωτερικού 
ελέγχου προκειµένου να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων και να σχεδιάσει και να εκτελέσει τις 
περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες 

� ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να εκτιµήσει εάν, και σε ποιο βαθµό, πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών 

� εάν χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, οφείλει να 
καθορίσει εάν αυτή η εργασία είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου. 

 Η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή µπορεί να είναι συµπληρωµατική της εργασίας του 
εξωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να αξιολογήσει την αντικειµενικότητα του 
εσωτερικού ελεγκτή καθώς και την ποιότητα της εργασίας του. 

 
 
5.2  Ανασκόπηση Μελετών για τη Σχέση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
 
 

Οι  Ward, D.D και   Robinson, J.C., (1980) υποστήριξαν ότι σηµαντικό µέρος των 
εξωτερικών ελεγκτών εµπιστεύεται το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και η εµπιστοσύνη 
αυτή θα αυξηθεί µε την πάροδο των χρόνων. 
 
 

Το  1984 ο Mautz R. Μελέτησε τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου, η σχέση του µε τον 
εξωτερικό έλεγχο είναι µόνο φαινοµενικά καλή. 
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Ο Schneider (1984) πραγµατοποίησε µια µελέτη όπου εξέτασε τρεις βασικούς παράγοντες 
του εσωτερικού ελέγχου που έχουν µεγάλη επιρροή πάνω στην εµπιστοσύνη του εξωτερικού 
ελέγχου προς τον εσωτερικό: α) την αντικειµενικότητα, β) την ικανότητα και γ) την ποιότητα 
εργασίας. Τα αποτέλεσµα της έρευνας έδειξαν ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι η 
ποιότητα της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών και ακολουθούν οι άλλοι δύο. 
 
 

Άλλη µια σχετική έρευνα είναι αυτή του Berry L. (1984), που εξέτασε τη σχέση 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου. Προσδιόρισε 
τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της αντικειµενικότητας, της επάρκειας 
των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και της ποιότητας της εργασίας τους. 
 
 

Αργότερα οι Peacock E. και Pelfrey S. (1989) πραγµατοποίησαν έρευνα για τη σχέση 
µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Όπως προέκυψε, οι διευθυντές εσωτερικού 
ελέγχου, που συµµετείχαν στην έρευνα, αντιλαµβάνονται ότι υπάρχει µια καλή σχέση µεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, γεγονός που µπορεί να είναι αποτέλεσµα των 
πολιτικών των εταιριών που δίνει τη δυνατότητα στους εξωτερικούς ελεγκτές να κάνουν 
υποδείξεις προς τις διοικήσεις των εταιριών. 
 
 

Ο Maletta M. (1993) εξετάζει την επίδραση που έχει ο εγγενής κίνδυνος στο βαθµό στον 
οποίο οι εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζονται στο έργο των εσωτερικών ελεγκτών. Σύµφωνα µε 
αυτόν, η αντικειµενικότητα, η επάρκεια και η ποιότητα της εργασίας των εσωτερικών 
ελεγκτών επηρεάζει την κρίση του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς υπάρχει σηµαντική 
αλληλεπίδραση µεταξύ των τριών αυτών παραγόντων. Η αλληλεπίδραση αυτή έχει ως 
αποτέλεσµα, το επίπεδο, του εγγενούς κινδύνου να  επηρεάζει την απόφαση του εξωτερικού 
ελεγκτή για το αν θα στηριχθεί στο έργο του εσωτερικού ελεγκτή. Όταν το επίπεδο του 
εγγενούς κινδύνου είναι υψηλό, οι εξωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν τη φύση της εργασίας των 
εσωτερικών ελεγκτών, εφόσον µόνο η αντικειµενικότητα αυτών είναι υψηλή. Όταν το 
επίπεδο του κινδύνου είναι χαµηλό, η ποιότητα της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών δεν 
έχει καµία επίδραση στην απόφαση του εξωτερικού ελεγκτή 
 
 

Οι Reinstein A., Lander G.H. και Gavin T.A. (1994) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και το βαθµό στον οποίο η εργασία του εξωτερικού 
ελεγκτή επηρεάζεται από εκείνη του εσωτερικού ελεγκτή. Η µελέτη αυτή διαιρέθηκε σε 
τέσσερις οµάδες: ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, ∆ιευθυντής οικονοµικών, Επιτροπή 
Ελέγχου και εξωτερικός ελεγκτής και επικεντρώνεται σε τρία σηµεία: α) το βαθµό 
κατανόησης του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από τον εσωτερικό ελεγκτή, β) την 
αξιολόγηση της ικανότητας του εσωτερικού ελεγκτή από τον εξωτερικό ελεγκτή και γ) την 
αξιολόγηση της αντικειµενικότητας του εσωτερικού ελεγκτή. Το συµπέρασµα στο οποίο 
κατάληξαν είναι ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις, εσωτερικός και εξωτερικός ελεγκτής 
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έχουν δηµιουργήσει ένα κλίµα συνεργασίας ως προς τον έλεγχο για κάποιο χρονικό 
διάστηµα, ενώ ο εξωτερικός ελεγκτής κάνει υποδείξεις προς την εταιρίας για τη βελτίωση του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου όταν διαπιστώσει έλλειψη επαγγελµατισµού, παραλείψεις 
κα 
 
 

Οι Ettredge M. Reed M. και Stone, M, (2000) εξετάζουν τη δυνατότητα 

υποκατάστασης του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό έλεγχο. Χρησιµοποιώντας ως 
δείγµα 127 εταιρίες, από τις οποίες 99 διέθεταν τµήµα εσωτερικού ελέγχου, ενώ οι υπόλοιπες 
28 δεν διέθεταν, και µε βάση χρονολογικές σειρές και υποδείγµατα που προέρχονται από την 
µικροοικονοµική θεωρία κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι κατά την εξεταζόµενη περίοδο 
(1989-1993) η υποκατάσταση του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό δεν υφίσταται. 
 
 

Το 2001, οι William Felix Audrey Gramling και Mario Maletta εξετάζουν την επίδραση 

του εσωτερικού ελέγχου επί του κόστους του εξωτερικού ελέγχου. Η έρευνα βασίστηκε σε 

ερωτηματολόγια που στάλθηκαν σε 603 εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών της 

Αμερικής, από τα οποία επέστρεψαν απαντηµένα 76. Πρόεκυψε ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

έχει σηµαντική επίδραση στο κόστος του εξωτερικού ελέγχου και συγκεκριµένα όσο 
µεγαλύτερη είναι η συµβολή του εσωτερικού ελέγχου στον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων τόσο µικρότερο είναι το κόστος του εξωτερικού ελέγχου. Παράγοντες που 
επηρεάζουν αυτή την συµβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι η ποιότητα του καθώς και το 
επίπεδο του εγγενούς κινδύνου.  
     
 

Παροµοίως, ο Audrey A. Gramling (2001) εξετάζει αν έχει αντίκτυπο στο έργο του 
εξωτερικού ελεγκτή, η πίεση από την πλευρά της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας για 
χαµηλότερο κόστος εξωτερικού ελέγχου.  Συγκεκριµένα προκύπτει, ότι σε αυτήν την 
περίπτωση για να µειωθούν οι προϋπολογιζόµενες ώρες του εξωτερικού ελέγχου, οι 
εξωτερικοί ελεγκτές στηρίζονται στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών της εταιρίας, αν 
και η ικανότητα τους και η ποιότητα της εργασίας του µπορεί να είναι αµφισβητήσιµη. 
 
 

Σε ανάλογα συµπεράσµατα για τη σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 
καταλήγουν σε έρευνα τους και οι Haron H., Chamber A., Ramsi R. και Ismail I. (2004). 
Υποστηρίζουν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές  συχνά βασίζονται στην εργασία άλλων 
επαγγελµατιών και ειδηµόνων για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων. Σε γενικές 
γραµµές, οι εξωτερικοί ελεγκτές βασίζονται στους εσωτερικούς ελεγκτές των πελατών τους, 
των ελεγχόµενων οικονοµικών µονάδων. Προσπαθούν να προσδιορίσουν ποια από τα 
κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές στην αξιολόγηση των 
εσωτερικών ελέγχων (αντικειµενικότητα, ικανότητα και ποιότητα των εργασιών που 
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εκτελούνται από τον εσωτερικό έλεγχο), έχουν σηµαντική επίδραση στην απόφαση ενός 
εξωτερικού ελεγκτή να λάβει υπόψη την εργασία του εσωτερικού ελεγκτή.  

∆εδοµένο ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνήθως υπάλληλοι της εταιρίας, η έρευνα 
έδειξε ότι η ανεξαρτησία δεν αποτελεί παράγοντα που λαµβάνουν υπόψη οι εξωτερικοί 
ελεγκτές. Αντίθετα η ικανότητα και η επάρκεια των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και η 
επάρκεια της εργασίας τους θεωρούνται σηµαντικότεροι παράγοντες στην λήψη απόφασης 
ως προς τη χρησιµοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών κατά τη διάρκεια του 
εξωτερικού ελέγχου.  
 
    

Το 2006, οι Jenny Goodwin-Stewart και Pamela Kent διεξήγαν έρευνα στην Αυστραλία 
για τη σχέση Επιτροπής Ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου και κόστους εξωτερικού ελέγχου. 
Προέκυψε ότι η ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου και η αυξηµένη χρήση εσωτερικού ελέγχου µέσα 
στην ελεγχόµενη εταιρία έχει ως συνέπεια αυξηµένο κόστος εξωτερικού ελέγχου. Αυτό 
οφείλεται στην απαίτηση από την πλευρά της Επιτροπής Ελέγχου για αυξηµένη ποιότητα 
στην ελεγκτική διαδικασία. Παράλληλα αποκαλύπτεται µια τρίπλευρη επίδραση µεταξύ των 
χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου. Υπάρχει µια συµπληρωµατική σχέση µεταξύ της 
ανεξαρτησίας, της ικανότητας και της συχνότητας των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Ελέγχου, ως προς τη σχέση τους µε τον εξωτερικό έλεγχο. 
 
 

Το 2009 ο Schneider A. µελέτησε την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου και το βαθµό στον 
οποίο οι εξωτερικοί ελεγκτές επηρεάζονται από το έργο των εσωτερικών ελεγκτών. 
Υποστηρίζει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν την εργασία των εσωτερικών 
ελεγκτών προκειµένου να αποφύγουν τη διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών, 
καθώς ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει οφέλη λόγω της καλύτερης κατανόησης της εταιρίας, 
των πολιτικών, των διαδικασιών της. Ωστόσο σηµαντικοί παράγοντες στην επιλογή αυτή 
είναι η ανεξαρτησία και η ποιότητα της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Ο 
αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος µπορεί εν τέλει να οδηγήσει στη µείωση του κόστους 
του εξωτερικού ελέγχου. 

 
 
Τέλος το 2011, οι Dessalegn Getie Mihret και Mengistu Amare Admassu µελετάει την 

επίδραση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών στους εξωτερικούς ελεγκτές, 
χρησιµοποιώντας ως δείγµα 119 εξωτερικούς ελεγκτές στην Αιθιοπία. Το συµπέρασµα που 
προέκυψε είναι ότι η ποιότητα του ελεγκτικού έργου που διενεργείται από τους εσωτερικούς 
ελεγκτές είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει το βαθµό στον οποίο οι εξωτερικοί 
ελεγκτές θα στηριχθούν στην εργασία των εσωτερικών ελεγκτών. Οι εταιρίες, ωστόσο, 
µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της εταιρικής 
διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και καλλιεργώντας 
συνθήκες συνεργασίας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή.  
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5.3   Οµοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου  
 
 
Συνοπτικά, οι βασικές οµοιότητες που µπορούν να εντοπιστούν µεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου είναι: 

� τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος διέπονται από ένα σύνολο διεθνών 
αναγνωρισµένων πρότυπων που εκδίδονται από συγκεκριµένο σε κάθε περίπτωση 
επαγγελµατικό οργανισµό. Αυτό το σύνολο των διεθνών προτύπων  περιλαµβάνει τα 
επαγγελµατικά πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας 

� ο κίνδυνος αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στο σχεδιασµό και την εκτέλεση της 
ελεγκτικής διαδικασίας τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό ελεγκτή 

� η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι σηµαντική παράµετρος στην άσκηση των 
καθηκόντων και στις δύο περιπτώσεις 

� τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρονται για τη λειτουργία 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

� τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής αναζητούν και επιδιώκουν τη 
στενή συνεργασία των δύο λειτουργιών, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

� κατά τη διάρκεια του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου διενεργούνται 
επαναλαµβανόµενοι έλεγχοι που περιλαµβάνουν την εξέταση και ανάλυση πολλών 
συναλλαγών 

� τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µετά τη διενέργεια του 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου διατυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου  

 
 
5.4 ∆ιαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
 
Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ της διαδικασίας του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 
φαίνονται στο παρακάτω πίνακα24:  
 
 
 
Πίνακας 5.1: ∆ιαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 
 Κριτήριο 

διάκρισης 
Εσωτερικός έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος 

1 Θέση µέσα στην 
εταιρία 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 
υπάλληλοι ή στελέχη της 
ελεγχόµενης εταιρίας. Οι 
αντικειµενικοί σκοποί τους 
προσδιορίζονται από τα 
επαγγελµατικά πρότυπα και τη 
διοίκηση της εταιρίας 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν ανήκουν 
στο ανθρώπινο δυναµικό της 
ελεγχόµενης εταιρίας και οι 
αντικειµενικοί στόχοι τους 
προσδιορίζονται από το νόµο 

                                                 
24 Atanasiu Pop, Cristina Bota-Avram, Florin Bota-Avram, «The relationship between internal 
and external audit», 2008 
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2 Αντικειµενικοί 
σκοποί 

Ο εσωτερικός ελεγκτής βοηθάει 
την εταιρία στην επίτευξη των 
αντικειµενικών σκοπών και στη 
βελτίωση των διαδικασιών, στη 
διαχείριση του κινδύνου, στην 
εταιρική διακυβέρνηση 

Στόχος του εξωτερικού ελεγκτή είναι η 
διαµόρφωση και έκφραση γνώµης επί 
των οικονοµικών καταστάσεων 

3 Χαρακτήρας 
ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει 
κυρίως προληπτικό χαρακτήρα 

Ο εξωτερικός έλεγχος έχει κυρίως 
κατασταλτικό χαρακτήρα 

4 Ανεξαρτησία Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει 
να είναι ανεξάρτητος από τις 
ελεγχόµενες δραστηριότητες 

Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι 
ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη 
εταιρία 

5 Προσόντα 
ελεγκτή 

Η νοµοθεσία και η διεθνής 
πρακτική δεν απαιτεί από τους 
εσωτερικούς ελεγκτές ελάχιστες 
προϋποθέσεις σπουδών 

Για να πιστοποιηθεί κάποιος ως 
εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 
πληρούνται µια σειρά από 
προϋποθέσεις ανάλογες της χώρας 
στην οποία δραστηριοποιείται 

6 Προσέγγιση ως 
προ το σύστηµα 
εσωτερικού 
ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος εκτιµά και 
αξιολογεί όλες τις πτυχές του 
συστήµατος δικλείδων 
ασφαλείας της εταιρία 

Ο εξωτερικός έλεγχος αξιολογεί το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µόνο ως 
προς τις πτυχές του, που επιτρέπουν 
να εξαλείψουν εκείνα τα σφάλµατα τα 
οποία δεν είναι ουσιώδη, καθώς δεν 
έχουν σηµαντική επίδραση επί των 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 

7 Έκταση ελέγχου Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει 
το σύνολο των συναλλαγών της 
εταιρίας 

Ο εξωτερικός ελεγκτής καλύπτει µόνο 
εκείνες τις διαδικασίες και λειτουργίες 
που επηρεάζουν τη 
χρηµατοοικονοµική θέση και επίδοση 
της εταιρίας 

8 Συχνότητα 
ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος 
διενεργείται σε συνεχή βάση 
κατά τη διάρκεια του έτους 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται σε 
τακτική βάση, στο τέλος συνήθως του 
οικονοµικού έτους 

9 Προσέγγιση του 
κινδύνου 

Η σηµασία του κινδύνου για τον 
σχεδιασµό της δραστηριότητας 
του εσωτερικού ελέγχου είναι 
πολύ υψηλή. Η αξιολόγηση του 
κινδύνου πρέπει να συνδυαστεί 
µε άλλους τύπους 
πληροφοριών, 
χρηµατοοικονοµικές και 
λειτουργικές 

Ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιµοποίει  
τις πληροφορίες για τον κίνδυνο για 
τον καθορισµό της έκτασης και της 
διάρκειας του ελέγχου, των ελεγκτικών 
διαδικασιών που θα πρέπει να 
εφαρµοστούν λαµβάνοντας υπόψη 
µόνο χρηµατοοικονοµικές πτυχές. 

10 Αξιολόγηση 
παραγόντων 
κινδύνου 

Ο εσωτερικός έλεγχος λαµβάνει 
υπόψη 
τους διάφορους παράγοντες 
κινδύνου, όπως: η ικανότητα, 
επάρκεια, και ακεραιότητα του 
προσωπικού, το µέγεθος, η 
ρευστότητα και ο όγκος 
συναλλαγών, οι οικονοµικές και 
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, 
οι συνθήκες ανταγωνισµού, η 
ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα προηγούµενων  
ελέγχων, ο βαθµός 
µηχανοργάνωσης, η 
γεωγραφική διασπορά των 
διαδικασιών, η εταιρική ηθική 
και κουλτούρα 

Ο εξωτερικός έλεγχος λαµβάνει 
υπόψη µόνο εκείνους τους 
παράγοντες κινδύνου που µπορούν 
να επηρεάσουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις, όπως: διάφορα θέµατα 
που σχετίζονται µε τον τρόπο 
διοίκησης και λήψης αποφάσεων, 
παράγοντες που δηµιουργούν 
αβεβαιότητα για τη µελλοντική 
βιωσιµότητα, η κερδοφορία 
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11 Προσέγγιση των 
σφαλµάτων 

Ο εσωτερικός έλεγχος 
ενδιαφέρεται για το σύνολο των 
σφαλµάτων που εντοπίζονται σε 
όλες τις δραστηριότητες της 
εταιρίας 

Ο εξωτερικός έλεγχος ενδιαφέρεται 
µόνο για τα σφάλµατα που 
εντοπίζονται  

12 Εκθέσεις ελέγχου πρόκειται για αναλυτικές 
εκθέσεις που απευθύνονται στη 
διοίκηση, την Επιτροπή 
Ελέγχου 

πρόκειται για τυποποιηµένες εκθέσεις 
ελέγχου που απευθύνονται στους 
µετόχους και τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων 

 
 ΠΗΓΗ: Atanasiu Pop, Cristina Bota-Avram, Florin Bota-Avram, «The relationship between 
internal and external audit», 2008  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 

6.1 Έννοια και Σκοπός Φορολογικού Ελέγχου 
 
 
Φορολογικός είναι ο έλεγχος που αποσκοπεί στον καθορισµό της φορολογητέας ύλης και των 
φορολογικών υποχρεώσεων των ελεγχόµενων φορολογούµενων φυσικών και νοµικών 
προσώπων. Περιλαµβάνει τον έλεγχο της ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων και την 
έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 
 Η σηµασία του φορολογικού ελέγχου είναι µεγάλη, καθώς από την αποτελεσµατικότητα 
του εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό ο ακριβής προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος και η 
δικαιότερη κατανοµή του φορολογικού βάρους. Ο φορολογικός έλεγχος αποτελεί παράλληλα 
τη βάση της φορολογικής δικαιοσύνης. Η έκθεση που συντάσσεται µετά την διενέργεια του 
ελέγχου αποτελεί τη βάση της διοικητικής δικαστικής κρίσης αλλά και της συµβιβαστικής 
επίλυσης των διαφορών.  
 Ένας αποτελεσµατικός, δίκαιος και αµερόληπτος φορολογικός έλεγχος δηµιουργεί στους 
φορολογούµενους την αίσθηση και την πεποίθηση ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα µε τη 
φοροδοτική του ικανότητα.  
 Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από τους φορολογικούς ελεγκτές, από δηµόσιους 
δηλαδή υπαλλήλους. Ο ελεγκτής έχει ως σκοπό:  

1. τον έλεγχο των τηρούµενων βιβλίων  της ελεγχόµενης εταιρίας για να διαπιστωθεί αν 
όλες οι εγγραφές στηρίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά  

2. την διαπίστωση αν το σύνολο των συναλλαγών είχε καταχωρηθεί στα προβλεπόµενα 
και τηρούµενα βιβλία και το χαρακτηρισµό αυτών ως επαρκών ή ανεπαρκών 

3. τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος της ελεγχόµενης επιχείρησης τον 
καθορισµό των κάθε είδους φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας 

 
  
6.2  Φορολογικοί Ελεγκτές  
 
 
Η εφαρµογή της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον φορολογικό ελεγκτή 
στον οποίο πρέπει να δίνεται πρωτοβουλία ως προς τη σειρά των ελεγκτικών διαδικασιών, 
που θα εφαρµοσθούν για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ελέγχου. 
 Ο φορολογικός ελεγκτής εκτός από πείρα την οποία αποκτά µε την πάροδο του χρόνου 
κατά τη θητεία του ως βοηθού πεπειραµένου ελεγκτή πρέπει να διαθέτει τα εξής:  
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A. ανεξαρτησία, έκφραση γνώµης, ακεραιότητα, ήθος, οξεία και ταχεία αντίληψη, 
αντικειµενική κρίση, παρατηρητικότητα, υποµονή και επιµονή, ευγένεια και 
διακριτικότητα 

B. επαγγελµατική επάρκεια και γνώση της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και της 
νοµολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και των φορολογικών λύσεων που έχουν 
δοθεί κατά καιρούς από τη ∆ιοίκηση του Υπουργείου Οικονοµικών 

Γ.   εχεµύθεια και σεβασµό των εµπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται σε  
      γνώση του κατά τη διενέργεια του ελέγχου 
∆.   αντικειµενικότητα 
Ε.   σοβαρή υποδοµή γνώσεων Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Λογιστικής και  
      Οικονοµικής    
ΣΤ. ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων νοµικών, όπως Αστικού και Εµπορικού  

             δικαίου25 
 Οι υπηρεσίες που ασκούν κατά κύριο λόγο φορολογικό έλεγχο είναι: 

� αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ)  
� ελεγκτικά Κέντρα  
� οικονοµικοί επιθεωρητές  
� Υπηρεσία ειδικών ελέγχων ( πρώην Σ∆ΟΕ) 
� ορκωτοί ελεγκτές 
� ορκωτοί εκτιµητές 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα των 
παραπάνω υπηρεσιών, που συνίσταται στη θεσµοθετηµένη δυνατότητα τους για τη διενέργεια 
ελεγκτικών εργασιών, µέσα στα όρια της κατά τόπον αρµοδιότητα τους και ειδικότερα:  

� του τακτικού φορολογικού ελέγχου 
� του προληπτικού φορολογικού ελέγχου 
� του προσωρινού φορολογικού ελέγχου 
� του επανελέγχου των ελεγχθεισών υποθέσεων από ανώτερης βαθµίδας ελεγκτική 

αρχή 
 Οι αρµοδιότητες αυτές, ιδίως στην περίπτωση του οριστικού τακτικού ελέγχου 
καθορίζονται µε βάση κριτήρια όπως το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αµοιβών, αλλά µε 
βάση ποιοτικά κριτήρια ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  
 Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να φροντίσει να 
διαµορφώσει πνεύµα συνεργασίας µε το φορολογούµενο εξαλείφοντας την προκατάληψη ότι 
επιδιώκει να αυξήσει τα δηµόσια έσοδα και παράλληλα να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις 
αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών δηµιουργώντας κλίµα αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης 
   
 
 
 
 

                                                 
25 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 99 
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6.3 Είδη Φορολογικού Ελέγχου  
 
 
6.3.1 Προσωρινός Έλεγχος  
 
Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργείται για να διαπιστωθούν η εκπλήρωση 
ορισµένων φορολογικών υποχρεώσεων και να προσδιοριστούν και καταλογισθούν οι τυχόν 
διαφορές φόρων που δεν καταβλήθηκαν µε σχετική δήλωση από τους υπόχρεους. Σκοπός 
αυτής της µορφής ελέγχου είναι η άµεση είσπραξη από το δηµόσιο φόρων που δεν έχουν 
αποδοθεί. 
 Είναι ο έλεγχος που εµπεριέχει στοιχεία προληπτικού και τακτικού ελέγχου και παρέχει 
τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινών φύλλων ελέγχου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
υπόχρεους που:  

� δεν υποβάλλουν δηλώσεις για όλα ή µερικά φορολογικά αντικείµενα  
� υποβάλλουν αρνητικές – πιστωτικές φορολογικές δηλώσεις  
� υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσµες ή τροποποιητικές δηλώσεις 
� υπάρχουν πληροφορίες φοροδιαφυγής ή εφαρµόζουν εσφαλµένα συγκεκριµένες 

φορολογικές διατάξεις 
� που ασκούν ή φέρονται ότι ασκούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας (πχ 

διαφηµιστικές επιχειρήσεις) 
 Ο προσωρινός έλεγχος µπορεί να γίνει για ένα ή περισσότερα φορολογικά αντικείµενα   
( πχ έλεγχος ΦΠΑ, έλεγχος δαπανών) για µια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ( µήνα, 
τρίµηνο, διαχειριστική περίοδο) ή συγκεκριµένη πράξη ( χαρτόσηµο καταθέσεων εταίρων) 
και διενεργείται στα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 
 Αρµοδιότητα προσωρινού ελέγχου έχουν οι ∆.Ο.Υ. σε οποιαδήποτε  υπόθεση της κατά 
τόπο αρµοδιότητάς τους, καθώς και τα ελεγκτικά κέντρα, σε  οποιαδήποτε υπόθεση που αυτά 
έχουν καθ ΄ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα   τακτικού ελέγχου. 
 Στην περίπτωση του προσωρινού ελέγχου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου προσδιορισµού του  φόρου σε δύο περιπτώσεις: 
α)αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου ή, σε  περίπτωση έλλειψης αυτών, από κάθε 
άλλο σχετικό στοιχείο, προκύπτει ότι αυτός παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη 
φορολογητέα ύλη που προκύπτει  από τα βιβλία ή στοιχεία και β) αν ο φορολογούµενος 
παρέλειψε να παρακρατήσει ή να αποδώσει ή παρακράτησε ή απέδωσε ανακριβώς το φόρο. 
 Αν από το προσωρινό έλεγχο προκύψει ότι τα φορολογικά στοιχεία δεν έχουν 
καταχωρηθεί ή έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς στα βιβλία, η υπόθεση καθίσταται 
υποχρεωτικά ελεγκτέα και γίνεται τακτικός έλεγχος. 
 Στα πλαίσια αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της κοινωνικής  
δικαιοσύνης, ο νόµος 3610/2007 παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αρχικών ή      
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συµπληρωµατικών δηλώσεις, µε µείωση στο µισό των επιβλητέων πρόσθετων φόρων για 
φορολογούµενους, εφόσον επιλέγουν προσωρινό ή τακτικό έλεγχο 

 
 
6.3.2 Προληπτικός Έλεγχος  
 
 
Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής 
περιόδου. Καθιερώθηκε µε σκοπό την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και τη δηµιουργία 
της αίσθησης στους φορολογούµενους ότι υφίσταται διαρκής και αποτελεσµατικός έλεγχος 
που προλαµβάνει τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων και ελέγχει τη τήρηση των 
διατάξεων του ΚΒΣ και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 
 ∆ιενεργείται αιφνιδιαστικά είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης. Λόγω της 
σπουδαιότητας του προληπτικού ελέγχου, ο κανονισµός λειτουργίας των ∆.Ο.Υ προβλέπει 
την ύπαρξη ειδικού γραφείου προληπτικού ελέγχου στο τµήµα ελέγχου. 
 Ανεξάρτητα από τη µορφή του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, που διενεργείται, σε 
όλες τις ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα και προληπτικός 
έλεγχος, κυρίως του ΚΒΣ. Γίνεται:   

� έλεγχος ενηµερότητας βιβλίων και στοιχείων 
� έλεγχος αν τηρούνται τα βιβλία της προσήκουσας κατηγορίας 
� έλεγχος αποθεµάτων, ταµείου 
� έλεγχος νόµιµης χρήσης φορολογικών ταµειακών µηχανών 
� έλεγχος υποβολής δηλώσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων 

 
  
6.3.3 Τακτικός Έλεγχος  
 
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος αποβλέπει στην επαλήθευση της ακρίβειας των 
φορολογικών στοιχείων ή σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης, στη στοιχειοθέτηση των 
φορολογικών υποχρεώσεων επί τη βάσει δεδοµένων που προκύπτουν ύστερα από λεπτοµερή 
εξέταση της οικονοµικής κατάσταση του ελεγχόµενου. 
 Ο τακτικός έλεγχος είναι αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 66 του Ν. 2238/94. Ο 
προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων 
και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.  
 Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών , µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές 
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια 
και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. 
 Ο τακτικός έλεγχος µπορεί να είναι είτε συνοπτικός είτε λεπτοµερής. Ο συνοπτικός 
τακτικός έλεγχος διενεργείται µε βάση τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο του 
φορολογούµενου στο κατάστηµα της ∆ΥΟ και περιορίζεται κυρίως στον εντοπισµό των 
εµφανών υλικών σφαλµάτων των δηλώσεων αποτελώντας παράλληλα αφορµή για να 
διαταχθεί η διενέργεια λεπτοµερών ελέγχων. 
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 Η διενέργεια λεπτοµερών ελέγχων κατά συστηµατικό τρόπο προσκρούει στο µεγάλο 
αριθµό φορολογικών δηλώσεων και των υποκείµενων σε έλεγχο υπόχρεων και προϋποθέτει 
άρτια οργανωµένες φορολογικές υπηρεσίες. Για αυτό και ο λεπτοµερής φορολογικός έλεγχος 
καθιερώνεται ως δειγµατοληπτικός έλεγχος. 
 Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών , µπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές 
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια 
και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
 Στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου, παρακάτω αναλύεται σε ξεχωριστή ενότητα η έννοια 
του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. 

 
  
6.4 Φορολογικό Πιστοποιητικό 
 
 
6.4.1 Γενικά  
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρο 82 του ν.2238/1994 οι νόµιµοι ελεγκτές 
υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρείες που ελέγχουν µετά 
από σχετικό έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, 
ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα, έλεγχο που 
θα πραγµατοποιούν παράλληλα µε τον τακτικό έλεγχο. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και 
µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και 
στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο 
πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαµβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 
παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, 
µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. 
 Το φορολογικό πιστοποιητικό αφορά ΑΕ και ΕΠΕ των οποίων οι οικονοµικές 
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους ελεγκτές ή νόµιµα ελεγκτικά γραφεία.  
 Έτσι, οι επιχειρήσεις θεωρούνται «φορολογικά καθαρές» αν το πιστοποιητικό είναι 
λευκό, δηλαδή δεν καταγράφονται σε αυτό φορολογικές παραβάσεις ή άλλου τύπου 
παρατηρήσεις και δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να διενεργηθεί ο τακτικός φορολογικός έλεγχος από υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
 Τακτικός φορολογικός έλεγχος θα γίνεται στην επιχείρηση µόνο εάν προκύψουν στοιχεία 
σε βάρος της ή εάν αυτή βρεθεί στη λίστα του «Elenxis» µε τις επιχειρήσεις που είναι 
ύποπτες για φοροδιαφυγή. Το «Elenxis» αποτελεί ένα «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών» µέσω του οποίου θα διενεργούνται οι φορολογικοί  
έλεγχοι. 

 
 
 
6.4.2  Περιεχόµενο Φορολογικού Πιστοποιητικού  
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Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τµήµατα: α) στην έκθεση 
φορολογικής συµµόρφωσης και β) στο προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 
στοιχείων.  
 Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης 
διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις:  
 
Α) έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη που συντάσσεται εφόσον δεν 
προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από την πλευρά της ελεγχόµενης 
οικονοµικής µονάδας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει εντός 15 ηµερών από την υποβολή 
της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονοµικών να αποσταλεί στην ελεγχόµενη εταιρεία επιστολή 
στην οποία αναφέρεται ότι α) σύµφωνα µε τον έλεγχο των ελεγκτών δεν προέκυψαν 
παραβάσεις, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και γ) οι 
φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των δειγµατοληπτικών 
ελέγχων 
 
Β) έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης που εκδίδεται στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες προκύπτουν από τον έλεγχο θέµατα για τα οποία αµφισβητείται η φορολογική 
τους µεταχείριση. Θα πρέπει να εκδοθεί από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου 
για τα θέµατα έµφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 
ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής από 
τους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο 
Υπουργείο Οικονοµικών. Ο έλεγχος θεωρείται περαιωµένος µετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων. 
 
 
Γ) έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε επιφύλαξη που συντάσσεται όταν προκύπτουν 
συµπεράσµατα µε επιφύλαξη . Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την 
αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατό να 
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, 
εκδίδεται εντολή ελέγχου για τα αντικείµενα αυτά. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του 
Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να ζητήσει από το νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο κάθε 
έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. 
 
∆) έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα ή αδυναµία έκφρασης 
συµπεράσµατος που εκδίδεται όταν προκύπτει είτε αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος είτε 
αρνητικό συµπέρασµα σχετικά µε τη φορολογική συµµόρφωση της ελεγχόµενης εταιρίας. 
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
 
 Αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης αποτελεί το προσάρτηµα 
των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων στο οποίο περιλαµβάνονται πληροφοριακά 
στοιχεία για την ελεγχόµενη εταιρεία, η ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον 
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έλεγχο, η βεβαίωση ότι τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της 
επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της. 
 Στην περίπτωση παραβάσεων που εντοπίζονται από τον έλεγχο των νόµιµων ελεγκτών ή 
ελεγκτικών γραφείων, στο µέρος αυτό του φορολογικού πιστοποιητικού περιλαµβάνονται και 
οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή – φοροτεχνικού που υπογράφει τις 
φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση 
εφαρµοζοµένων στη συνέχεια των διατάξεων του ποινολογίου 
  
 
6.4.3 Χαρακτηριστικά Φορολογικού Πιστοποιητικού 
 

� υπεύθυνες για τη σύνταξη των «φορολογικών εγγράφων» είναι οι διοικήσεις των 
ελεγχόµενων εταιρειών.  Ο προσδιορισµός των φορολογικών αναµορφώσεων θα 
πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία. Ο προσδιορισµός και η 
οριστικοποίηση των αναµορφώσεων πρέπει να γίνεται: είτε α) άµεσα από τους 
καταχωρητές των εγγραφών είτε β) το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των 
λογιστικών εγγραφών κάθε µήνα 

� η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί 
στην ελεγχόµενη εταιρεία εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

� η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά από τους νόµιµους ελεγκτές και συγκεκριµένα στην βάση δεδοµένων 
που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) µέσα σε 
δέκα ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της 
επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

� για κάθε έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης, οι νόµιµοι ελεγκτές ή τα νόµιµα 
ελεγκτικά γραφεία που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη της, είναι υποχρεωµένοι να 
τηρούν:     

- αναλυτικό φάκελο τεκµηρίωσης, ο οποίος διατηρείται από τους νόµιµους 
ελεγκτές ή τα νόµιµα  ελεγκτικά γραφεία για τουλάχιστον 7 έτη από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης και 
υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκµηρίωσης οποτεδήποτε 
ζητηθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών 

- αναλυτική έκθεση τεκµηρίωσης όπου περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική 
διαδικασία και τεκµηριώνονται για κάθε φορολογικό αντικείµενο τα ευρήµατα 
του ελέγχου, είτε αφορούν σε πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε τη 
φορολογική νοµοθεσία, είτε υπάρχουν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς 

- συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήµα, 
γίνεται παραποµπή στο φάκελο ελέγχου 

� η τεκµηρίωση φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται 60 ηµέρες µετά την υποβολή της 
Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, ανεξάρτητα αν 
από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις. Συνοπτικά τα παραπάνω απεικονίζονται στον 
παρακάτω πίνακα:  
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   Πίνακας 6.1: Χρονοδιάγραµµα φορολογικού ελέγχου 

 

Τέλος 
Χρήσης 

Υποβολή 
∆ήλωσης 
Φορολογίας 
Εισοδήµατος 

Υποβολή 
Έκθεσης στην 
ελεγχόµενη 
εταιρία 

Καταληκτική 
ηµεροµηνία 
έγκρισης των 
οικονοµικών 
καταστάσεων 
από τη ΓΣ 

Ηλεκτρονική 
υποβολή 
Έκθεσης 
στη ΓΓΠΣ 

Ολοκλήρωση 
τεκµηρίωσης 
του 
φορολογικού 
ελέγχου 

30/06/2011 10/11/2011 21/11/2011 30/12/2011 10/01/2012 12/03/2012 

31/12/2011 10/05/2012 21/05/2012 29/06/2012 10/07/2012 10/09/2012 

 
   
� από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους νόµιµους Ελεγκτές ή  ελεγκτικά γραφεία, 

επιλέγεται δείγµα τουλάχιστον 9% για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονοµικών µε 
βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, οικονοµικά χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα. Οι 
έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε 
διάστηµα όχι αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής της έκθεσης 
φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, καλύπτουν το σύνολο των 
φορολογικών αντικειµένων που ορίζονται στο πρόγραµµα ελέγχου και µε την 
ολοκλήρωση του συντάσσεται η έκθεση ελέγχου 

� εκτός των ελέγχων που γίνονται βάσει του δείγµατος µπορεί να διενεργηθεί τακτικός 
έλεγχος σε πρόσθετο αριθµό εταιρειών µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της 
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή µε ορισµένα κριτήρια που 
προβλέπει ο νόµος, όπως πχ λήψη ή έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών 
στοιχείων, συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες, αναφορά από τους 
νόµιµους ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες, µη έκδοση 
έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από τους νόµιµους ελεγκτές ή  τα ελεγκτικά 
γραφεία εντός των προθεσµιών26 

 
  
6.4.4 Πρόγραµµα Ελέγχου  
 
Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται επί συγκεκριµένων φορολογικών αντικειµένων που 
προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραµµα ελέγχου. Το πρόγραµµα ελέγχου αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης και αποτελείται από τα εξής 
κεφάλαια:  

                                                 
26 ΠΟΛ.1159/22.7.2011: Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 
Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 
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1. Προϋποθέσεις - Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου 
2. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρείας 
3. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος 
4. Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 
5. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
6. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

- Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 
- Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 
- Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν.2065/1992) 

7. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου 
8. Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων 
9. Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 
10. Ενδοοµιλικές Συναλλαγές 
11. E-Commerce 

 
 
6.4.5 Ποιοτικός Έλεγχος Έργου Νόµιµων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων 
    
 
Οι έλεγχου που διενεργούν οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται σε 
ποιοτικό έλεγχο που είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική 
αρχή και διενεργείται από συνεργεία ελεγκτών της ΕΛΤΕ βάσει του Ν.3693/2008 και µε τη 
συµµετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 Το δείγµα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται µε βάση κριτήρια που καθορίζονται από 
την ΕΛΤΕ. Θα πρέπει όµως να ελέγχεται ένας φάκελος για κάθε νόµιµο ελεγκτή και 
ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε τριετία και κάθε ελεγκτική εταιρεία , για 
έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.  
 Ο ποιοτικός αυτός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκµηρίωσης των νόµιµων ελεγκτών ή 
ελεγκτικών γραφείων που είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν όλες τις απαραίτητες και 
αναγκαίες εξηγήσεις στους ελεγκτές.  

 
 
6.5 ∆ιάγραµµα Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας  
 
 
Αφού δοθεί στον ελεγκτή εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τον αρµόδιο 
Οικονοµικό έφορο θα πρέπει να καταρτίσει ένα διάγραµµα ελεγκτικής διαδικασίας το οποίο 
αποτελείται από α) τις προπαρασκευαστικές ενέργειες φορολογικού ελέγχου και β) τις 
διαδοχικές ελεγκτικές διαδικασίες φορολογικού ελέγχου. Στόχος τους διαγράµµατος αυτού 
αποτελεί η καλύτερη και ταχύτερη εκπλήρωση της αποστολής του και στη µείωση της 
πιθανότητας δηµιουργίας κενών και παραλείψεων. 
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 Στην πράξη όµως,  το διάγραµµα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά την κρίση του 
ελεγκτή ανάλογα µε τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης εταιρίας, ενώ συχνά 
ο ελεγκτής ενεργεί µε βάση αυτοσχεδιασµούς χωρίς την κατάρτιση ενός τέτοιου 
διαγράµµατος.  
 Θεωρητικά, το διάγραµµα ελεγκτικής διαδικασίας αποτελείται από δύο µέρη. Οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες φορολογικού ελέγχου διακρίνονται σε αυτές που 
διενεργούνται στο γραφείο και σε αυτές που διενεργούνται στην ελεγχόµενη εταιρία. 
 Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο γραφείο περιλαµβάνουν:  

� την παραλαβή και µελέτη του φακέλου φορολογίας εισοδήµατος της ελεγχόµενης 
εταιρίας 

� την παραλαβή από τα αρµόδια τµήµατα των δηλώσεων διάφορων φορολογικών 
αντικειµένων  της ελεγχόµενης χρήσης που υποβλήθηκαν στην Οικονοµική Εφορία 

� τη συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού χρήσιµου για τον έλεγχο σχετικά µε τη 
φορολογική ιστορία της ελεγχόµενης εταιρίας και τα ειδικά σηµεία αυτής 

 Από την άλλη, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στην επιχείρηση περιλαµβάνουν:  
� την πραγµατοποίηση της πρώτης επαφής κατά την οποία γίνεται η γνωριµία του 

ελεγκτή µε την ελεγχόµενη εταιρία 
� την ενηµέρωση για τα τηρούµενα βιβλία και το λογιστικό σύστηµα της ελεγχόµενης 

εταιρίας καθώς και για την πορεία των εργασιών της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της 

� την παρακολούθηση των εργασιών της εταιρίας στο κατάστηµα ή το εργοστάσιο 
προκειµένου να αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα αυτών 

 Το δεύτερο µέρος του διαγράµµατος ελεγκτικής διαδικασίας αποτελείται από τις 
διαδοχικές ελεγκτικές ενέργειες για την ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου, οι οποίες 
καθορίζονται από διάφορους παράγοντες όπως  το είδος της ελεγχόµενης εταιρίας, τη νοµική 
της µορφή, τα τηρούµενα βιβλία, το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί καθώς και από 
την υπόνοια του ελεγκτή ως προς την ύπαρξη διαφυγής ή την διάπραξη λάθους στη 
φορολογητέα ύλη27 

   
 
6.6 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογούµενων και Ελεγκτών κατά το 

Φορολογικό Έλεγχο 
 
 
6.6.1 ∆ικαιώµατα φορολογουµένων 
 
 Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 
 

� να ενηµερώνεται για την εντολή ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ' αυτόν 
από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση 

                                                 
27 Βασίλης Σκόρδος, , Φοροτεχνική Ελεγκτική των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, 
Φωτοστοιχειοθεσία: «Μέµφις» Γραφικές Τέχνες, 1992, σελ 38-39 
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� 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 ηµερών από την επίδοση 
σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρµόδιας ελεγκτικής 
αρχής, προκειµένου να τύχει της προβλεπόµενης µείωσης στο µισό 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 εκφράσει τη γνώµη του για τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή παρατυπίες 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, µετά από την 
επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης προς ακρόαση και µέσα στην 
οριζόµενη από την κλήση αυτή προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 
πέντε ηµερών 

� να ζητήσει µε αίτησή του µέσα σε είκοσι ηµέρες από της επίδοσης σ' αυτόν σχετικού 
σηµειώµατος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από ειδική 
προς τούτο επιτροπή. Το δικαίωµα αυτό ισχύει µόνο για εκείνους τους 
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 ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου µέσω της κοινοποίησης σε αυτόν 
των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου 

 
 

6.6.2 Υποχρεώσεις φορολογουµένων 
 
 Ο φορολογούµενος στα πλαίσια του ελέγχου υποχρεούται:  
 

� να  επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία. 
� να παραδίδει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε 

ζητούµενη πληροφορία στον έλεγχο 
� να διευκολύνει τον έλεγχο και να µην προβάλλει εµπόδια 

 
  
6.6.3 ∆ικαιώµατα Ελεγκτών  
 
 Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:  
 

� να ενεργεί τον έλεγχο εντός οποιαδήποτε εργάσιµης ώρας για την επιχείρηση 
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� να διενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνει αναγκαία και να λαµβάνει γνώση, 
να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή 
από άλλους νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το 
φορολογούµενο. 

� να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, στοιχείου ή εγγράφου και κάθε 
περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 
επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου. 

� να κατάσχει ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαµβάνει 
επίσηµα βιβλία και στοιχεία. Είναι δυνατόν να κατασχεθούν και τα επίσηµα βιβλία 
και στοιχεία εφόσον κατασχεθούν τα ανεπίσηµα βιβλία και στοιχεία 

� να ζητήσει από τον ελεγχόµενο φορολογούµενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση 
και κάθε χρήσιµο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου 

� να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε 
οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κλπ. οποιεσδήποτε 
πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. 

� να λαµβάνει γνώση των στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, µε 
άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται 
στο νόµο. 

� να καλεί και να ζητά να λάβει εγγράφως από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για τη διενέργεια του ελέγχου  

� να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία 
επιτηδευµατιών αρµοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην 
ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των 
βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία που ελέγχει 

 
 
 

6.6.4 Υποχρεώσεις Ελεγκτών  
 
 Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:  
 

� να επιδεικνύει στο φορολογούµενο κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν την 
έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνοµική του ταυτότητα και να του επιδίδει 
αντίγραφο της εντολής ελέγχου. 

� να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούµενο και αντικειµενικός στην κρίση του. 
� να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης 

ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης 
ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και επίσηµων βιβλίων και 
στοιχείων. Υποχρεούται επίσης να  συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής 
στις περιπτώσεις παραλαβής µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων. 
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� να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον 
αρµόδιο προϊστάµενο, ο οποίος, εφόσον µε αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα 
διαφυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής. 

� να επιδίδει σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και 
στοιχείων επιτηδευµατιών αρµοδιότητας του ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου ο ελεγχόµενος να µπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, 
εφόσον το επιθυµεί. 

� να συντάσσει µετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου µε τις τυχόν 
διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρµόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται µαζί µε 
τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

� να τηρεί και να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο28 

   
 
6.7 Εκθέσεις Ελέγχου  
 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1037/1.3.2005, οι διαπιστώσεις που 
προκύπτουν από το φορολογικό έλεγχο και η κρίση του ελέγχου επί του κύρους των βιβλίων 
και το πόρισµα επί των αποτελεσµάτων για κάθε ελεγχόµενη χρήση  διατυπώνονται στην 
έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος. Αντίστοιχες εκθέσεις συντάσσονται και για κάθε 
µια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες καθώς και για τον Κ.Β.Σ.  
 Οι εκθέσεις αυτές που συντάσσουν οι ελεγκτές αποτελούν δηµόσια έγγραφα. 
Υπογράφονται και θεωρούνται αρµοδίως και µε βάση αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται 
µαζί µε τις εκθέσεις τα οικεία φύλλα ελέγχου και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις και 
περαιτέρω ακολουθείται όλη η εν γένει προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις 
διαδικασία. 
 Η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας για την έγκυρη 
έκδοση του φύλλου ελέγχου προσδιορισµού του φόρου. Παρόλο που η έκθεση ελέγχου 
αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, δεν έχει το χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, τον οποίο 
έχει το φύλλο ελέγχου που εκδίδεται µε βάση αυτήν. 
 Η έκθεση ελέγχου ουσιαστικά αιτιολογεί το φύλλο έλεγχου και για αυτό κοινοποιείται 
µαζί µε αυτό. Σε περίπτωση παράλειψης από την αρµόδια φορολογική αρχή να κοινοποιήσει 
µαζί µε το φύλλο ελέγχου, την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου, η κοινοποίηση αυτή του φύλλου 
ελέγχου καθίσταται άκυρη. 
 Οι παραπάνω εκθέσεις συντάσσονται σε τρία αντίγραφα και πρέπει να διέπονται από 
αντικειµενικότητα, ακρίβεια, πληρότητα, να διατυπώνονται µε σαφήνεια, συντοµία σοβαρό 
ύφος, στη δηµοτική γλώσσα, το µονοτονικό σύστηµα και να είναι καθαρογραµµένες. 
 Ενδεικτικά στην έκθεση φορολογικού ελέγχου περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Γενικά στοιχεία όπως: το ονοµατεπώνυµο του φορολογούµενου ή η επωνυµία της 
επιχείρησης και η διεύθυνση, το αντικείµενο εργασιών, η νοµική µορφή της 
επιχείρησης , ο χρόνος λειτουργίας της, το προσωπικό που απασχολήθηκε, ο τρόπος 

                                                 
28 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων , 2008, Έκδοση 2η  
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διάθεσης των προϊόντων, το χρησιµοποιούµενο κεφάλαιο (ίδιο και ξένο), ο 
χρησιµοποιούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός, η πορεία της παραγωγικής 
διαδικασίας, η ύπαρξη υποκαταστηµάτων, αποθηκών κτλ 

2. Τηρούµενα βιβλία και στοιχεία: (τα βιβλία που τηρούνται, η κατηγορία στην οποία 
υπάγονται, ο αύξων αριθµός θεώρησης τους, τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την 
εταιρία) 

3. Υπάρχοντα στοιχεία στο τµήµα ΚΒΣ: (όπως οι φορτωτικές που υπάρχουν, η αξία των 
τιµολογίων χονδρικής πώλησης που υποβλήθηκαν) 

4. Αποτελέσµατα από τα βιβλία  
5. Λογιστικές διαφορές: (που προκύπτουν από τον έλεγχο µε κάθε λεπτοµέρεια) 
6. Παρατηρήσεις ελέγχου: (που µπορεί να αναφέρονται στην ανεπάρκεια ή ανακρίβεια 

των τηρούµενων βιβλίων, στον έλεγχο του κυκλώµατος συναλλαγών κ.α) 
7. Εξωλογιστικός προσδιορισµός αποτελεσµάτων: ( προσδιορισµός ακαθάριστων 

εσόδων, καθαρών κερδών, συντελεστή µικτού κέρδους, συντελεστή καθαρού 
κέρδους) 

8. ∆ιανοµή καθαρών κερδών 
9. Εκθέσεις ελέγχου-στοιχεία που συνυποβάλλονται: (εκθέσεις Φ.Μ.Υ, ΦΠΑ, 

καταστατικό της εταιρίας)29 

 
 
  
6.8 Συνέπειες Φορολογικού Ελέγχου  
 
6.8.1 Προσδιορισµός Φορολογητέας Ύλης  
 
 
Αποτέλεσµα της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων αποτελεί τόσο ο προσδιορισµός της 
φορολογητέας ύλης και συνεπώς ο προσδιορισµός της κύριας φορολογητέας υποχρέωσης όσο 
η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των φορολογικών νόµων. 
 Ως προς τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης, αυτός µπορεί να διενεργηθεί µε τρεις 
τρόπους: λογιστικά, εξωλογιστικά και τεκµαρτά:  

A. λογιστικός προσδιορισµός της φορολογικής υποχρέωσης είναι αυτός που διενεργείται 
µε βάση ελεγκτικές επαληθεύσεις στα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του 
φορολογούµενου και στοιχεία που έχει στη διάθεση της η φορολογική αρχή. Στην 
περίπτωση που εντοπισθούν παραβάσεις ή παραλείψεις, επιβάλλονται οι διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις που αντιστοιχούν στο είδος και την έκταση αυτών 

B. εξωλογιστικός προσδιορισµός διενεργείται εφόσον υπάρχει αδυναµία  διενεργείας 
λογιστικών επαληθεύσεων εξαιτίας της ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των βιβλίων και 
των στοιχείων που τηρεί ο φορολογούµενος. Σε περίπτωση που τα τηρούµενα βιβλία 
χαρακτηριστούν ως ανακριβή, το λογιστικό αποτέλεσµα δεν γίνεται δεκτό. Τα 

                                                 
29 Βασίλης Σκόρδος, , Φοροτεχνική Ελεγκτική των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων, 
Φωτοστοιχειοθεσία: «Μέµφις» Γραφικές Τέχνες, 1992, σελ 39-41 
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ακαθάριστα έσοδα προσαυξάνονται συναρτήσει των ανακριβειών που διαπιστώθηκαν 
και τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται εξωλογιστικά µε βάση τους προβλεπόµενους 
συντελεστές καθαρού κέρδους. Αν τα τηρούµενα βιβλία χαρακτηριστούν ως 
ανεπαρκή, το λογιστικό αποτέλεσµα δεν γίνεται δεκτό το λογιστικό αποτέλεσµα και 
τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται εξωλογιστικά µε βάση τους προβλεπόµενους 
συντελεστές καθαρού κέρδους, χωρίς την παραπάνω προσαύξηση επί των 
ακαθάριστων εσόδων 

Γ.   τεκµαρτός προσδιορισµός διενεργείται όταν προβλέπεται από τη φορολογική   
      νοµοθεσία, πχ προσδιορισµός εισοδήµατος µε κριτήριο τεκµήρια διαβίωσης 30 
 

6.8.2 Επίλυση ∆ιαφορών  
 
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 ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων, ο 
φορολογούµενος για κάθε µία από τις κοινοποιηθείσες πράξεις, µπορεί: 

A. να υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής που την εξέδωσε, 
εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς 
(συµβιβασµό) είτε µε ιδιαίτερη αίτηση είτε µε  το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής. 

B. να προσφύγει στα δικαστήρια καταθέτοντας, στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την 
πράξη, προσφυγή µέσα στις  προθεσµίες που ορίζει ο νόµος. Ο φορολογούµενος 
µπορεί να ασκήσει αίτηση είτε έφεσης είτε αναίρεσης της απόφασης. Ο νόµος δίνει 
ακόµα στο φορολογούµενο τη δυνατότητα να ασκήσει όλα τα λοιπά προβλεπόµενα 
ένδικα βοηθήµατα και µέσα και γενικά να ζητήσει κάθε είδους προβλεπόµενη από τις 
ισχύουσες διατάξεις δικαστική προστασία. Πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και σε 
κάθε σηµείο της δίκης (προσφυγή, έφεση, αναίρεση) µπορεί να γίνει µε συµφωνία και 
των δύο µερών δικαστικός συµβιβασµός και κατάργηση της δίκης που εκκρεµεί.  

 Εφόσον ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει, για οποιοδήποτε λόγο, αίτηση διοικητικής 
επίλυσης ούτε καταθέσει προσφυγή ή αν προβεί εκπρόθεσµα σε κάποια από τις παραπάνω 
ενέργειες, η οικεία καταλογιστική πράξη οριστικοποιείται, µε τις ανάλογες κατά περίπτωση 
συνέπειες (βεβαίωση ολόκληρου του σχετικού ποσού κλπ.).31 

 
 
6.8.3 Επιβολή Κυρώσεων  
 
 
Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι ο φορολογούµενος έχει 
παραβεί σηµαντικές διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, τότε είναι πιθανόν να του 
επιβληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 

                                                 
30 Αναστασόπουλος Ι.∆ και Φορτσάκης Θ.Π, «Φορολογικό ∆ίκαιο», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ 
506-508 
31 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων , 2008, Έκδοση 2η 
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 Ο νόµος 2523/1997 προβλέπει την επιβολή διοικητικών φορολογικών κυρώσεων που 
είναι συνήθως πρόσθετοι φόροι ή πρόστιµα. Οι κυρώσεις αυτές έχουν παρακολουθηµατικό 
χαρακτήρα σε σχέση µε την κύρια φορολογική υποχρέωση. Λόγω του χαρακτήρα τους, για 
την επιβολή τους δεν απαιτείται υπαιτιότητα του φορολογούµενου ή συνδροµή κακής πίστης 
ή πρόθεση φοροδιαφυγής.  
 Πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται επί της διαφοράς κύριου φόρου που προκύπτει κατά τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε και υπολογίζονται ως ποσοστό επί αυτής µε βάση διάφορους 
παράγοντες όπως το είδος της παράλειψης σε σχέση µε την οικεία δήλωση (ανακριβής 
δήλωση, µη υποβολή δήλωσης, εκπρόθεσµη δήλωση), το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
κατ' αρχήν ανάµεσα στις ηµεροµηνίες λήξης της προθεσµίας υποβολής της οικείας δήλωσης 
και έκδοσης της αντίστοιχης πράξης µε την οποία καταλογίζεται η οφειλόµενη διαφορά 
κύριου φόρου καθώς και το είδος της φορολογίας (εισοδήµατος, ΦΠΑ κτλ). 
 Άλλη κατηγορία διοικητικών κυρώσεων αποτελούν τα πρόστιµα που επιβάλλονται στις 
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου 
για καταβολή. Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί:  

� επί µη τήρησης υποχρεώσεων γενικά που απορρέουν από την κείµενη φορολογική 
νοµοθεσία 

� επί µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων γενικά του Κ.Β.Σ 
� επί µη ορθής εφαρµογής των διατάξεων περί φορολογικών µηχανισµών καθώς και 

αυτών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταµειακών 
µηχανών και συστηµάτων 

� επί του Φ.Π.Α για πλαστά, νοθευµένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία 
 
 Σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων που κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαρές, εκτός 
από πρόσθετους φόρους και πρόστιµα, προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις που έχουν 
ως στόχο τόσο τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, όσο και τον 
παραδειγµατισµό και τη συµµόρφωση του φορολογούµενου.  
 Τέτοιου είδους κυρώσεις µπορούν να θεωρηθούν ανάλογα µε τις συνθήκες η αναστολή 
λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών µέχρι ένα µήνα, η αναστολή 
έναντι του δηµοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των λογαριασµών, των κοινών 
λογαριασµών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασµών κλπ. του φορολογούµενου σε 
τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και δέσµευση του 50% αυτών, η απώλεια του 
δικαιώµατος λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας ή λήψης  δανείων   µε  την  
εγγύηση   του  δηµοσίου   ή   δηµόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων. 
 Η συνταγµατικότητα της επιβολής των διοικητικών φορολογικών κυρώσεων προϋποθέτει 
την κρίση για την αναγκαιότητα τους και την εύλογη σχέση τους µε τον επιδιωκόµενο σκοπό 
που αποτελεί συνήθως η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 
Εκτός των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων, είναι πιθανόν να επιβληθούν στο 
φορολογούµενο και ποινικές κυρώσεις κυρίως για αδικήµατα φοροδιαφυγής.     
  Συγκεκριµένα, όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται διάπραξη συγκεκριµένων 
φορολογικών παραβάσεων που συνιστούν συγχρόνως και αδικήµατα φοροδιαφυγής, 
προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των δραστών και των κατά περίπτωση 
αυτουργών και συνεργών από τα αρµόδια ποινικά δικαστήρια, ύστερα από µηνυτήρια 
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αναφορά των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών ή κατόπιν αποστολής στον αρµόδιο εισαγγελέα 
των τελεσίδικων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση. 
 
 
 Φορολογικές παραβάσεις που επισύρουν τις κυρώσεις αυτές θεωρούνται ενδεικτικά:  

� η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία 
εισοδήµατος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήµατα που 
απεκρύβησαν από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος, υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική 
περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

� η µη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση στο ∆ηµόσιο του Φ.Π.Α., του φόρου κύκλου 
εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή εισφορών, 
εφόσον το προς απόδοση ποσό του κατά περίπτωση κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς 
ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συµψηφίστηκε ή επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε, 
υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ. 

� η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η αποδοχή 
εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα αν ο δράστης διαφεύγει ή 
µη την πληρωµή φόρου. 

� η παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών µηχανισµών και συστηµάτων ή η επέµβαση 
κατά οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του µηχανισµού ή η διάθεση ή 
χρησιµοποίηση παραβιασµένου ή διαφοροποιηµένου ή παραποιηµένου τέτοιου 
µηχανισµού.32 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων , 2008, Έκδοση 2η 
33 Αναστασόπουλος Ι.∆ και Φορτσάκης Θ.Π, «Φορολογικό ∆ίκαιο», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ 509 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Η ελεγκτική αποτελεί ένα δυναµικό εξελισσόµενο κλάδο, που καλύπτει ολόκληρο το φάσµα 
των οργανωµένων δραστηριοτήτων και λειτουργίας µιας κοινωνίας αλλά και της παγκόσµιας 
κοινότητας. 
 Στις µέρες µας, η ελεγκτική έρχεται αντιµέτωπη µε µια σειρά σηµαντικών εξελίξεων. Η 
γενικότερη οικονοµική κρίση, η ανάγκη για τον έλεγχο και την αποτροπή του οικονοµικού 
και επιχειρησιακού εγκλήµατος, η παραποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων από τις 
διοικήσεις των επιχειρήσεων, η παγκοσµιοποίηση των αγορών καθώς και η προάσπιση της 
ανεξαρτησίας των ελεγκτών έχουν αναδείξει την ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου του ελέγχου 
και ανάπτυξης νέων ελεγκτικών προσεγγίσεων. 
 Στην εργασία αυτή, προσδιορίστηκε η έννοια και η σηµασία της ελεγκτικής διαδικασίας 
µέσα σε µια επιχείρηση και παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον 
εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο αυτών. 
 Μέσα στις συνθήκες αυτές, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια σηµαντική δραστηριότητα 
µέσα σε κάθε εταιρία, προκειµένου αυτή να διασφαλίσει την αποτελεσµατική και αποδοτική 
λειτουργίας της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της. 
 Η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση οδηγεί στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του 
εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών ελεγκτών µέσα σε µια εταιρία, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων της και η επίτευξη των αντικειµενικών 
σκοπών της. 
 Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εστιάσει τόσο στην αποτελεσµατική διαχείριση των 
κινδύνων όσο και στην παροχή διασφάλισης ως προς την καλή λειτουργία των υπαρχόντων 
εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας. Αν στην πράξη λειτουργεί σωστά, ο εσωτερικός έλεγχος 
µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική λειτουργία που µπορεί να προσφέρει πραγµατική αξία 
στην επιχείρηση. 
 Αντίστοιχη ενίσχυση απαιτείται και για το ρόλο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που 
αποφαίνονται για σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα για λογαριασµό τους 
και παρέχουν χρηµατοοικονοµικές συµβουλές πάνω σε κρίσιµες επιχειρηµατικές αποφάσεις. 
 Μέσω του εξωτερικού ελέγχου, οι ελεγκτές διατυπώνουν τη γνώµη τους για τη 
χρηµατοοικονοµική θέση, την αποδοτικότητα και τις µεταβολές της οικονοµικής θέσης µιας 
επιχείρησης που είναι χρήσιµες σε ευρύ κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονοµικές 
αποφάσεις. 
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 Είναι προφανές ότι τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο 
συµπληρωµατικές και αναγκαίες διαδικασίες που προσθέτουν αξία σε µια εταιρία και 
συµβάλλουν στην επιβίωση της.  
 Σηµαντικό µέρος της διαδικασίας ελέγχου µιας εταιρίας αποτελεί και ο φορολογικός 
έλεγχος αυτής. Σε µια περίοδο που αποτελεί κρίσιµο θέµα για το Κράτος η ενίσχυση της 
ρευστότητας του και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ο φορολογικός έλεγχος αποκτά 
µεγάλη σηµασία. 
 Για κάθε κυβέρνηση, ο επιτυχής φορολογικός έλεγχος αποτελεί σηµαντικό µέσο για την 
διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων και την επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής τους. 
 O φορολογικός έλεγχος δεν αποσκοπεί µόνο στην οµαλή εκτέλεση του κρατικού 
Προϋπολογισµού µέσω της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, αλλά συµβάλλει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης και εθελούσιας συµµόρφωσης των πολιτών και στην 
υλοποίηση τελικώς της συνταγµατικής επιταγής  για συνεισφορά τους χωρίς διακρίσεις στα 
δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. 
 Στα πλαίσια αναµόρφωσης του φορολογικού µηχανισµού, το Κράτος έδωσε την εξουσία 
σε ιδιώτες και ελεγκτικά γραφεία να διενεργούν για λογαριασµό των Εφοριών πλήρη έλεγχο 
σε φορολογικά αντικείµενα  και να εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. 
 Σε ένα φορολογικό σύστηµα όπου το ζητούµενο είναι η ισότητα υπό την έννοια της 
επιβάρυνσης των φορολογουµένων ανάλογα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα και, ως εκ 
τούτου, η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η θεσµοθέτηση 
ενός συστήµατος αποτελεσµατικών φορολογικών ελέγχων, που θα διασφαλίζουν την τήρηση 
των φορολογικών νόµων από όλους. 
 Συµπεραίνουµε ότι ο έλεγχος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία κάθε 
εταιρίας. Κάθε κατηγορία έλεγχου, που εξετάστηκε, έχει τους δικούς της ξεχωριστούς 
αντικειµενικούς σκοπούς. Απαιτείται η ενίσχυση του ρόλου του έλεγχου, έτσι ώστε να 
επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί. 
 Καθώς η εργασία αυτή αποτελεί µόνο θεωρητική προσέγγιση του εσωτερικού, 
εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο έρευνας µια 
εµπειρική εξέταση της εφαρµογής των παραπάνω κατηγοριών ελέγχου σε εισηγµένες εταιρίες 
του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
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