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Δπραξηζηίεο 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηψ πξψηνλ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. 

Σαρπλάθε Παλαγηψηε γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ην ζπλεξγάηε ηνπ Μηράιε ακαξίλα. 

Γεχηεξνλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιχ ηνπο γνλείο πνπ κνπ έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θνηηήζσ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, παξέρνληαο κνπ ηελ 

απαξαίηεηε νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.  

Σξίηνλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε θίιε θαη ζπκθνηηήηξηά κνπ Δθάβε 

Γακαζθελίδνπ γηα ηελ αιιεινβνήζεηα θαη αιιεινυπνζηήξημε ηφζν ζηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ζηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Σέινο ην Σκήκα Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο, αλαθεξφκελε ζηνπο θαζεγεηέο 

θαη ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκαηείαο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία. 
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Πεξίιεςε 

 Η παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο πξαγκαηεχεηαη ην 

δήηεκα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ επηβάιιεηαη λα δηέπεη ην 

ππνθείκελν ηνπ θαη ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη, απηφ ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα δχν κεγαιχηεξα 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ηεο Enron θαη ηεο WorldCom,  θαη ε θαηάξξεπζε ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο Arthur Andersen, ζηηο αξρέο ηεο πεξαζκέλεο δεθαεηίαο 

ππξνδφηεζαλ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξνρήο κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, αιιά θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ 

ηελ απνιαβή πςειφηεξσλ ακνηβψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα κε ζέκα ηε λέα δηαδηθαζία 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ ππνγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη φρη απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ απηή. 
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Κεθάιαην 1
ν
 

«Έιεγρνο θαη Διεγθηηθή» 

 

1. Οξηζκόο ηνπ Διέγρνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο 

Ο έιεγρνο έρεη ιάβεη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ κεγέζνπο απηψλ, ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ φζν 

θαη ζε επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνιππινθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Η 

επηρείξεζε σο νηθνλνκηθή νληφηεηα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζρεδηάδεη ην 

αληίζηνηρν πιάλν δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. Δπνκέλσο έλαο γεληθφο νξηζκφο ηνπ 

ειέγρνπ ηνλ πεξηγξάθεη «σο έλα ζχλνιν αμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί 

κία αληηθεηκεληθή θξίζε – ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο – γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.» (Παπαδάηνπ, 2005).  

Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε δελ αθνξά κφλν ηα 

ζηελά ηεο πιαίζηα αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ελ 

ζπλερεία ηνπ επξχηεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε, κέζσ ηνπ ειέγρνπ, λα δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε αληαπνθξίλνληαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ζχκθσλεο ηφζν κε ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο φζν θαη 

κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Η αλάγθε απηή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο ειεγθηηθήο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε «ηε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα 

αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία αθνξνχλ κεηξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.» (Καδαληδήο, 2006). Ο παξαπάλσ 

νξηζκφο εκπεξηέρεη θάπνηεο έλλνηεο νη φπνηεο απαηηνχλ κηα ζχληνκε αλάιπζε (Arens 

& Loebbecke, 1994). 
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 Μεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα: ην δεηνχκελν γηα 

έλαλ ειεγθηή είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα λα ην 

πεηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ελφο θαζήθνληνο απφ έλαλ 

ππάιιειν θηι. Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο πνηθίινπλ θαη είλαη 

γηα παξάδεηγκα νη θνηλψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. 

 Οηθνλνκηθή κνλάδα: Γχν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ειεγθηή 

λα θαζνξηζηνχλ. Σν πξψην είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο έρεη θαη λνκηθή ππφζηαζε θαη ην δεχηεξν ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη 

απφ ηνλ ειεγθηή ή αιιηψο ε νηθνλνκηθή ρξήζε (εηήζηα, εμάκελε, κεληαία) 

 πγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ειεγθηηθψλ ζηνηρείσλ: ηνηρείν απνηειεί 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζεη θαηά πφζν ε κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηεξνχλ ηα πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα. Η κνξθή ησλ ζηνηρείσλ πνηθίιεη, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα πξνθνξηθή 

«καξηπξία» ηνπ ειεγρφκελνπ – πειάηε ή κηα παξαηήξεζε ηνπ ειεγθηή. 

 Αλεμάξηεην θαη ηθαλφ πξφζσπν: ε ηθαλφηεηα έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 

απαηηνχκελσλ ειεγθηηθψλ ζηνηρείσλ. Η αλεμαξηεζία είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε κε ηελ 

ηθαλφηεηα, θαζψο απαηηείηαη αληηθεηκεληθή θξίζε γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ.    

Έλαο νξηζκφο ηεο ειεγθηηθήο (Concepts, 1973)  παξφκνηνο κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ν νπνίνο φκσο δίλεη ηελ επθαηξία κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλεηαη 

γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο «κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

αληηθεηκεληθήο ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηζρπξηζκνχο 

ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη γεγνλφηα πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ν βαζκφο 

αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ θαζηεξσκέλσλ αξρψλ κε θνηλνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο». Οη έλλνηεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Οη λέεο έλλνηεο πνπ αμίδνπλ πεξαηηέξσ 

αλαθνξά είλαη (Boyton & Johnson, 2006): 

 πζηεκαηηθή δηαδηθαζία: ππνδειψλεη κία ινγηθή, δνκεκέλε θαη νξγαλσκέλε 

ζεηξά βεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 
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 Ιζρπξηζκνί ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη γεγνλφηα: είλαη νη ελέξγεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ηνλ έιεγρν αλαγθαίν. 

Σν πεξηερφκελν ησλ ηζρπξηζκψλ είλαη πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθνξέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηζηξνθή θφξσλ 

 Βαζκφο αληηζηνηρίαο: αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν νη ηζρπξηζκνί έρνπλ ζρέζε 

κε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Η αληηζηνηρία κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή πνηνηηθή. 

 Κνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ: επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζχληαμεο κίαο 

έθζεζεο ειέγρνπ ε νπνία αλαθέξεη ην βαζκφ αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ ηζρπξηζκψλ θαη 

ησλ θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Η θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ εληζρχεη ή 

απνδπλακψλεη ηελ αμηνπηζηία πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

 Δλδηαθεξφκελνη ρξήζηεο: είλαη ηα άηνκα πνπ ζηεξίδνληαη ζην πφξηζκα ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ρσξίδνληαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

Σέινο ε ειεγθηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κηα βεβαίσζε – επηβεβαίσζε 

(Konrath, 1996) ελφο εηδηθνχ (νξθσηφο ειεγθηήο) γηα ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ηνπ 

ηζρπξηζκνχ θάπνηνπ άιινπ (νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο).  

 

1.1  Αλαγθαηόηεηα ηεο Διεγθηηθήο 

Η εδξαίσζε ηνπ θιάδνπ ηεο ειεγθηηθήο φζν θαη ε ζπλερήο εμέιημε ηνπ είλαη 

απνηέιεζκα ησλ εμήο αηηηψλ (Καδαληδήο, 2006): 

 Οη αηέιεηεο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο: ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία ε αηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη 

απηή ηεο έκθπηεο πξφζεζεο γηα εθνχζηα ζθάικαηα θαη αλεηιηθξίλεηα. Η 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αηέιεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ νξγάλσζε, ζε θάζε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο, νπζηαζηηθνχ θαη αλεμάξηεηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε νξγάλσζε πιήξνπο ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο, ζπλεπψο, είλαη ην απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 

νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο μέλεο πεξηνπζίαο, είλαη έλα είδνο 

αζθαιίζεσο θαηά ησλ ιαζψλ, ηεο αλεηιηθξίλεηαο, ηεο θινπήο θαη ηεο απάηεο, ε δε 

ακνηβή ηνπ ειεγθηή, αληηζηνηρεί ζην αζθάιηζηξν. 

 Ο έγθαηξνο εληνπηζκόο θαη ε δηόξζσζε ησλ ινγηζηηθώλ ζθαικάησλ: Ο 

εληνπηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ είλαη ζηελ νπζία ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηφξζσζε απηψλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 
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εκθαλίδνληαη αλαθξίβεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ είλαη νη εμήο (Σζαθιάγθαλνο, 2008): 

α) Λάζε ινγηζηηθήο εξκελείαο: νθείινληαη ζε θαθή εξκελεία θαηά ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ 

β) Λάζε παξαιείςεσλ : νθείινληαη ζε ακέιεηα εγγξαθήο θάπνηαο πξάμεο, θαζψο 

θαη ζε παξάιεηςε θαηαρψξεζεο ελφο εζφδνπ ή κηαο ππνρξέσζεο 

γ) Λάζε απφδνζεο: νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλε ρξενπίζησζε θάπνηνπ 

ινγαξηαζκνχ 

δ) Λάζε αξρψλ: νθείινληαη γηα παξάδεηγκα ζε θαθή απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ή 

δηάθνξνη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν αλνξζφδνμν 

ε) Λάζε αξηζκεηηθά: νθείινληαη ζε ιάζνο αζξνίζκαηα, ππνινγηζκνχο, θαηαλνκή 

εζφδσλ – εμφδσλ θηι. 

ζη) Λάζε ζηελ εθηέιεζε ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο: νθείινληαη ζε ιάζνο κεηαθνξά 

ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ηα εκεξνιφγηα ζηα θαζνιηθά θηι. 

 ρέζε ηδηνθηήηε θαη Γηαρεηξηζηή: ηηο κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο νη 

ηδηνθηήηεο θαη νη δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε είλαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηειείσο δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Δπνκέλσο δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα ηεο 

αζπκκεηξίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη δηνηθνχληεο έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πην άκεζε θαη εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε απ’ φηη νη ηδηνθηήηεο κε απνηέιεζκα 

πνιιέο θνξέο ε πιεξνθφξεζε απηή λα παξαπνηείηαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη επηζπκίεο θαη νη ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο. Ο ξφινο ηεο 

ειεγθηηθήο είλαη λα δηαζθαιίζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ 

βεβαηψλνληαο πσο ε πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ είλαη αιεζήο θαη νξζή. 

 Αλάγθε γηα αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο: Η παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη απφ ηηο αλάγθεο γηα ειεγθηηθή πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ιήςε ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ 

ζηεξίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη κία ιάζνο πιεξνθφξεζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κηα αλαπνηειεζκαηηθή θαη κε απνδνηηθή θαηαλνκή θαη ρξεζηκνπνίεζε 

παξαγσγηθψλ πφξσλ πξνθαιψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη ιφγνη (Arens & Loebbecke, 1994) γηα 

ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο αλαμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο. 

Η Απόζηαζε από ηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο: ην ζχγρξνλν θαη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο επελδπηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξσηνγελή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Δπνκέλσο 

αλαγθάδνληαη λα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηξίηνη, 

αλαιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν λα έρνπλ παξαπνηεζεί ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ. 

Η πξόζεζε θαη ηα θίλεηξα απηνύ πνπ παξέρεη ηελ πιεξνθόξεζε: ηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ επελδπηή ή γεληθφηεξα απηνχ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη κία απφθαζε 

ζηεξηδφκελνο ζε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο, είλαη αληηθξνπφκελα κε απηά ηνπ  αηφκνπ 

πνπ ηηο παξέρεη, ν ηειεπηαίνο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηηο έρεη παξαπνηήζεη ππέξ ηνπ. 

Αηηία γηα απηή ηε ζπκπεξηθνξά είλαη πνιιέο θνξέο ε αλάγθε λα θαζνδεγεζνχλ νη 

επελδπηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ή ε αηζηνδνμία πνπ θαηέρεη ηε δηνίθεζε κηαο 

επηρείξεζεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία φκσο παξακέλνπλ αβέβαηα. Γηα 

παξάδεηγκα αλ κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα ιάβεη έλα δάλεην απφ θάπνην ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ θάπνηα ζηνηρεία λα κελ είλαη αιεζή πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζίγνπξε πσο ζα ιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

Ο κεγάινο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ: Η αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλεπάγεηαη θαη κία ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

Απηή ε αχμεζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ λα έρεη 

παξαπνηεζεί. Γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηνπ πνζνχ ελφο ηηκνινγίνπ θαηά 100€ είλαη 

έλα κηθξφ ζθάικα ην νπνίν ρσξίο εθηεηακέλε θαη ζηνρεπκέλε δηεξεχλεζε δελ 

εληνπίδεηαη. αλ κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Η 

ζπζζψξεπζε φκσο πνιιψλ ηέηνησλ απξνζεμηψλ δελ είλαη ακειεηέα.  

Η πνιππινθόηεηα ησλ ζπλαιιαθηηθώλ πξάμεσλ : Οη ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη φιν θαη πην 

πνιχπινθεο θαη θαηά ζπλέπεηα πην δχζθνιεο ζηελ θαηαρψξεζε θαη ηελ απεηθφληζε.  

Γηα παξάδεηγκα ε ζσζηή ινγηζηηθή απεηθφληζεο ηεο εμαγνξάο κηαο νληφηεηαο απφ κία 

άιιε ζέηεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. 

1.2  Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε ηεο Διεγθηηθήο 
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Η κειέηε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηεο ειεγθηηθήο θάλεη ζαθέο ην γεγνλφο πσο ε 

επηζηήκε ηεο ειεγθηηθήο έπεηαη ηεο «ρξήζεο» ηεο ειεγθηηθήο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

αλζξψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη (Παπάο, 1999) ζηελ αξραηφηεηα, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Αίγππην ε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ βνεζνχζε ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αιήζεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ πνζψλ θαη ζηελ Διιάδα ε χπαξμε ηνπ ζψκαηνο ησλ 

ινγηζηψλ ή εχζπλσλ ήιεγρε ηελ νξζφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινχηνπ ησλ πφιεσλ. 

Ο ζεζκφο ησλ ειεγθηψλ εκθαλίδεηαη θαη αξγφηεξα ζηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία, ε 

νπνία πηνζέηεζε ην ζχζηεκα ησλ ειιήλσλ γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, 

θαζψο θαη ζηα βπδαληηλά ρξφληα κε κφλν αμηνζεκείσην γεγνλφο ηελ κεγαιχηεξε 

ηζρπξνπνίεζε ησλ ειεγθηψλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Η επφκελε ζεκαληηθή ζηηγκή έξρεηαη ην 1845, (Rittenberg & Schwieger, 1994) κε 

ηελ πξάμε γηα ηηο ξήηξεο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξηψλ (Companies Clauses Consolidation 

Act) κε βάζε ηελ νπνία ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη κέηνρνο ηεο επηρείξεζεο ην 

νπνίν αλαζεσξήζεθε ην 1862 θαηαξγψληαο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη απιψο 

«επηηξέπεη» ην δηηηφ απηφ ξφιν. Σν 1917 έρνπκε ηελ ίδξπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ Λνγηζηψλ ην φπνην άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη ην 1934 ζέζπηζε λφκν γηα ηελ αλεμαξηεζία φισλ ησλ 

ειέγρσλ. Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ε Ακεξηθή θαίλεηαη λα δηαδέρεηαη ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ζε φηη αθνξά ηελ πξσηνπνξία ηφζν ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ειεγθηηθή 

φζν θαη ζηε ζχζηαζε ζσκάησλ πνπ ηελ αθνξνχλ. 

Σν 1940 ζπληεινχληαη ηξεηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζ’ φηη αθνξά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ. Πξψηνλ, πηνζεηείηαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο έλαληη ηνπ ιεπηνκεξνχο 

ειέγρνπ ησλ ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί γλψκε ζρεηηθά κε 

ηελ αιήζεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γεχηεξνλ, πξνζηίζεηαη ζηηο πξαθηηθέο 

ηνπ ειέγρνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ ειεγρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηξίηνλ κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

απάηεο (Boyton & Johnson, 2006). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ε απνθάιπςε απαηψλ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο εηήζηεο 

επαλεθπαίδεπζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ αθελφο λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο άδεηα θαη αθεηέξνπ λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 
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ειέγρνπ. Δπηπιένλ ηελ ίδηα δεθαεηία γίλεηαη ε πξνζπάζεηα κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ λα δηαζαθεληζηεί ν φξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ 

θαζψο θαη λα ηνπο αλαηεζνχλ πεξηζζφηεξα θαζήθνληα θαη επζχλεο θπξίσο ζηελ 

απνθάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ απαηψλ (Boyton & Johnson, 2006). 

ηα έηε πνπ αθνινπζνχλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο νξγαλψλνληαη θαη επεθηείλνληαη 

παξέρνληαο πιένλ εθηφο απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αξρίδνπλ λα 

παξαγθσλίδνληαη θαη λα απνθέξνπλ ιηγφηεξα θέξδε, θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Η αιιαγή απηή ππξνδνηεί κία λέα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ έιεγρνπ. 

Σα νηθνλνκηθά – ινγηζηηθά ζθάλδαια ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζα επηβεβαηψζνπλ 

ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ έιιεηςε πνηφηεηαο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αδπλακία ηνλ νξγάλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεγθηηθή λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία. 

Σν 2002 ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ησλ Sarbanes θαη Oxley 

ζηφρεπε ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζηηο Η.Π.Α., απνηειεί 

απφ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηνλ θιάδν ηεο ειεγθηηθήο. Η 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Δπίβιεςε ησλ 

Γεκφζησλ Δηαηξηψλ Διεγθηηθήο κε ζθνπφ λα επηβιέπεη θαη λα ξπζκίδεη ηα ειεγθηηθά 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Δπηπιένλ ν λφκνο Sarbanes – Oxley έδσζε λέα θίλεηξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ θνλδπιίσλ ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ηνπο 

ειέγρνπ, κε αληάιιαγκα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο επελδπηέο δεδνκέλνπ φηη ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο ιφγσ απάηεο (Coates, 2007).   

ηελ Διιάδα απφ 1920 έσο 1956,ηελ πεξίνδν δειαδή κεηαμχ ηεο ςήθηζεο ηνπ 

λφκνπ πεξί αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ν έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

αλψλπκσλ εηαηξηψλ ήηαλ εληειψο ηππηθφο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο νξγαλσκέλνπ 

ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ απφ ην έηνο 1957 έσο ην έηνο 1992, θαηά ηελ νπνία νξγαλψζεθε θαη 

ιεηηνχξγεζε ην ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κνξθή ππνρξεσηηθήο 

έλσζεο πξνζψπσλ (επαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ) ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν, πνπ ηα κέιε 

ηνπ αζθνχζαλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη είραλ θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. ηνπο θφιπνπο ηνπ λνκηθνχ απηνχ 

πξνζψπνπ εθπαηδεχηεθαλ θαη αλαδείρζεθαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο πςεινχ 
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επηπέδνπ, πνπ δηελεξγνχζαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ππαγφκελσλ ζηνλ έιεγρφ ηνπο εηαηξεηψλ. ηελ πεξίνδν απφ ην έηνο 1993 κέρξη θαη 

ζήκεξα, δειαδή απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο κνξθήο νξγάλσζεο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ, ηε ζχζηαζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ
1
. 

1.3 Καηεγνξίεο – Δίδε ηνπ Διέγρνπ 

Μηα πξψηε ζπλνπηηθή αιιά πεξηεθηηθή δηάθξηζε ησλ ειέγρσλ (Σζαθιάγθαλνο, 

2008), ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηελ εθηελέζηεξε, δίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1) 

Πίλαθαο 1 «Δίδε Διέγρνπ» 

1) χκθσλα κε ηελ 

έθηαζή ηνπο: 

Γεληθνί, επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε 

κηαο δνζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

Εηδηθνί, έρνπλ σο αληηθείκελν έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα ή ζέκα 

2) χκθσλα κε ην ζθνπό 

ηνπο: 

Πξνιεπηηθνί, δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη έρνπλ ζθνπφ λα 

πξνιάβνπλ πηζαλά ιάζε 

Καηαζηαιηηθνί, δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη 

απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ, παξαιείςεσλ 

θαη αλσκαιηψλ 

3) χκθσλα κε ηε 

δηάξθεηά ηνπο: 

Μόληκνη ή δηαξθείο, δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα θαη 

θαηά νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ρξήζεο 

Ταθηηθνί ή πεξηνδηθνί, δελ είλαη ζπλερήο αιιά 

δηελεξγνχληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

Έθηαθηνη ή πεξηπησζηαθνί, δηελεξγνχληαη ζε 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο 

4) χκθσλα κε ην 

πξόζσπν πνπ δηελεξγεί 

ηνλ έιεγρν 

Εζσηεξηθόο, νξγαλψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δηελεξγείηαη απφ 

εμαξηεκέλα άηνκα 

Εμσηεξηθόο, δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο νη νπνίνη δελ πξέπεη λα 

έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε απφ ηελ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή κνλάδα 

 

                                                           
1
 www.soel.gr 
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Μηα θαηεγνξία ειέγρνπ ε νπνία δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ είλαη απηή πνπ γίλεηαη κε 

βάζε ην αληηθείκελν ηνπ εθάζηνηε ειέγρνπ (Καδαληδήο, 2006). Η πξψηε θαηεγνξία 

είλαη νη Έιεγρνη Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή ειέγρνπ. Ο ζθνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηαπηζηψζεη ηελ 

αθξίβεηα θαη αιήζεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηέο θαη 

δηακνξθψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Η δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη Έιεγρνη 

πκκόξθσζεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ εμέηαζε δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ, είηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ είηε ιεηηνπξγηθψλ, κε βάζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη 

ηηο δηαηάμεηο ησλ αξρψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο. Παξαδείγκαηα ειέγρσλ 

ζπκκφξθσζεο απνηεινχλ νη εγθχθιηεο νδεγίεο, νη θαλνληζκνί θαη νη απνθάζεηο ησλ 

δηνηθήζεσλ θαη νη θαλφλεο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ξπζκηζηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Η 

ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη Λεηηνπξγηθνί Έιεγρνη νη νπνίνη, ζην κεγαιχηεξν ηνπο 

κέξνο, απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη ειεγθηέο πνπ δηεμάγνπλ 

ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο εζηηάδνπλ α) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε, β) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επθαηξηψλ γηα βειηίσζε, αλαθαιχπηνληαο κέζα απφ ηνλ έιεγρν ζηνηρεία πνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη γ) ζηελ ππνβνιή 

ζπζηάζεσλ γηα βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ δξάζε. Η ηέηαξηε θαηεγνξία είλαη νη 

Έιεγρνη Γηνηθήζεσο νη νπνίνη δηράδνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Όζνη ηάζζνληαη 

ππέξ ζεσξνχλ πσο είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ ζηφρσλ 

ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ησλ κέζσλ πινπνίεζεο απηψλ. Ο έιεγρνο κπνξεί λα ζηεξηρζεί 

ζε πνζνηηθά δεδνκέλα κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ (π.ρ. δείθηεο ζπλνιηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο θηι.) αιιά ζε ζηνηρεία ηα νπνία 

ελέρνπλ ππνθεηκεληθφηεηα φπσο ε πνηνηηθή ζηάζκε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Όζνη ηάζζνληαη θαηά ηηο εθαξκνγήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ 

αηηηνινγνχλ ηε ζηάζε ηνπο βαζηδφκελνη α) ζηνλ θίλδπλν απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, β) ζηελ 

πηζαλφηεηα απνζάξξπλζεο ησλ δηνηθνχλησλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο κε 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο, γ) ζηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ λα αλαιάβεη ηε 

δηελέξγεηα ηέηνησλ ειέγρσλ θαη δ) ζηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ησλ επηδφζεσλ. Η Πέκπηε θαηεγνξία είλαη νη Κνηλσληθνί 

Έιεγρνη νη νπνίνη έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηελ επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή. Η Κνηλσληθή Λνγηζηηθή ζεζπίζηεθε ην 
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1977 ζηε Γαιιία, ζηε Γεξκαλία έρεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηελ Διιάδα νη Κνηλσληθνπνηεκέλεο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη ζηελ θαηάξηηζε θνηλσληθψλ ηζνινγηζκψλ. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Λνγηζηηθή αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ 

δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, ην πνζνζηφ παξαπφλσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ηε 

γεληθφηεξε θνηλσληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Η έθηε θαηεγνξία είλαη νη Έιεγρνη 

νηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο θαη Απάηεο νη νπνίνη απαηηνχλ ν ειεγθηήο λα δηαζέηεη 

εκπεηξία πξνθεηκέλνπ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαιχπηεη ηπρφλ απάηεο. Σέινο ε έβδνκε θαηεγνξία είλαη νη Δηδηθνί Έιεγρνη θαη 

αθνξνχλ δεηήκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο.  

Οη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηηο δχν κεγάιεο δηαθξίζεηο 

ηνπ ειέγρνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

έκθαζε δίλεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ν νπνίνο θαη ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζε 

επφκελν θεθάιαην. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν θαζψο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελα θεθάιαηα φπσο επίζεο θαη ζηνλ θξαηηθφ 

έιεγρν. 

1.3.1 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο 

  

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα 

κηαο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ην κέγεζνο θαη ηε δνκή 

ηεο. Ο απμαλφκελνο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

απνηέιεζκα ηξηψλ γεγνλφησλ (Rittenberg & Schwieger, 1994). Πξψηνλ 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο δηνίθεζεο λα ππάξρεη έλα ηκήκα εληφο ηεο επηρείξεζεο 

ην νπνίν ζα αμηνινγεί ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη επίδνζε ησλ ππνινίπσλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Γεχηεξνλ άξρηζε λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

απνθάιπςε ινγηζηηθψλ απαηψλ κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σξίην θαη ηειεπηαίν ε εηζαγσγή ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηε χπαξμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

ηκήκαηνο ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα ειέγρεη.  

Σν ππνθείκελν πνπ δηελεξγεί ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ν 

νπνίνο είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ζπλδέεη κηα ζρέζε κίζζσζεο, δειαδή  

εμαξηάηαη νηθνλνκηθά απφ απηήλ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ησλ 
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δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

εζειεκέλσλ ή κε ζθαικάησλ. Ο ξφινο ηνπ εληζρχεηαη αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ 

δίλεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ζηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο θαη θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο μερσξηζηνχ ηκήκαηνο ειέγρνπ κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Παξ’  φιν πνπ ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δξα μερσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο, δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο. Πξψηνλ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί 

απφ ηε δηνίθεζε θαη φρη κε ηνπο θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο Διεγθηηθήο. Γεχηεξνλ 

νη ππαιιειηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ππνινίπσλ πηζαλφλ λα κεηψλνπλ ην βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ειέγρνπ. Σξίηνλ ε ελαζρφιεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κπνξεί λα κεηψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηελ επηζπκία γηα εξγαζία (Σζαθιάγθαλνο, 2008). 

Σα ηξία ηειεπηαία ζεκεία θαη γεληθφηεξα ε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ζσζηνχ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζε, πξνθάιεζα 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε πνιιέο απφ απηέο. Γηα παξάδεηγκα ε General Motors έλαο 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε παγθφζκην επίπεδν παξαγσγνχο θφζηνπο απέθεπγε ηελ 

αιιαγή ηεο βαζηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία. Όηαλ ην 1992 ην 

πκβνχιην απνθάζηζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, ιφγσ ησλ 

απσιεηψλ χςνπο 6,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ πεξίνδν 1990 – 1991 ήηαλ ήδε 

αξγά. Έλα δεχηεξν παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξία IBM, ε νπνία απέηπρε λα παξεθθιίλεη 

απφ ηε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπλέβαηλαλ ηελ πεξίνδν 1991-1992 (Jensen, 1993).   

1.3.2 Κξαηηθόο Έιεγρνο  

Μηα ζεκαληηθή θαηεγνξία ειέγρνπ ε νπνία αμίδεη ηδηαίηεξε αλαθνξά είλαη ν 

Κξαηηθφο έιεγρνο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο. Οη θνξείο απηνί κπνξεί λα 

είλαη είηε ε εθνξία ε νπνία δηελεξγεί θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλαδήηεζε ή επαιήζεπζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ ππνθείκελσλ ζε 

θνξνινγία λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, είηε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ 

αζρνιείηαη κε λνκηζκαηηθνχο θαη πηζησηηθνχο ειέγρνπο, είηε ηέινο ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζην δεκφζην ηνκέα, ζηνλ 
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εηδηθφ ινγαξηαζκφ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

ελίζρπζε απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο (Κάληδνο & Υνλδξάθε, 2006). 

 

1.4  Σν Θεζκηθό Πιαίζην ηεο Διεγθηηθήο 

Η ειεγθηηθή εξγαζία δε ζα κπνξνχζε λα δηελεξγείηαη ρσξίο ηε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γεληθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ νη νπνίεο λα νξίδνπλ ην απνδεθηφ 

επίπεδν πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θπζηθά ρσξίο ηε 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ νξγάλσλ ηα νπνία ζα επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ζα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ θαηεπζπληήξηψλ γξακκψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα φξγαλα πνπ ηδξχζεθαλ ζηηο Η.Π.Α. θαη ζηα πξφηππα πνπ πηνζέηεζαλ 

ιφγσ ηεο παγθφζκηαο απνδνρήο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ζηα φξγαλα πνπ ηδξχζεθαλ 

ζηε ρψξα καο. 

1.4.1 Ακεξηθαληθό Ιλζηηηνύην Πηζηνπνηεκέλσλ Γεκόζησλ 

Λνγηζηώλ  

Σν Ακεξηθαληθφ Ιλζηηηνχην Πηζηνπνηεκέλσλ  Γεκφζησλ Λνγηζηψλ (American 

Institute of Certified Public Accountants – AICPA) είλαη ν κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ινγηζηηθφ επάγγεικα παγθνζκίσο, αξηζκψληαο 386.000 κέιε 

ζε 128 ρψξεο. Ιδξχζεθε ην 1887 θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε εζηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο, ζε 

κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε θξαηηθνχο θνξείο, φπσο επίζεο ε πξνάζπηζε 

ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ε παξνρή ζπλερνχο εθπαίδεπζεο
2
.   

 

1.4.2 Γεληθώο Απνδεθηά Διεγθηηθά Πξόηππα 

Σα Γεληθψο Απνδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα (Generally Accepted Auditing 

Standards - GAAS) έρνπλ ηε κνξθή δέθα ζχληνκσλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο 

εκπινπηίδνληαλ απφ ην 1939 έσο ην 1972 κε Πξνηάζεηο ηηο Διεγθηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(Statements on Auditing Procedures) θαη απφ ην 1972 έσο ζήκεξα κε ηηο Πξνηάζεηο 

ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Statements on Auditing Standards). Οη Πξνηάζεηο ησλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζεσξνχληαη δηεξκελείεο ησλ δέθα γεληθψλ πξνηχπσλ, γηα 

                                                           
2
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πξαθηηθνχο φκσο ιφγνπο ζεσξνχληαη θαη απηά γεληθά πξφηππα. Οη ειεγθηέο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα δηεμάγνπλ ηνλ έιεγρν κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, 

δηαθνξεηηθά ν έιεγρνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ειιηπήο (Robertson, 1996).  Οη δέθα 

βαζηθέο πξνηάζεηο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α. Γεληθά Πξόηππα: 

1. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ άηνκν ή άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε επηδεμηφηεηα θαη ηερληθή θαηάξηηζε σο ειεγθηέο 

Απηφ ην πξφηππν αλαγλσξίδεη πσο απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπεμέιζεη ν ειεγθηήο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, νη νπνίεο 

εληζρχνληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεγθηηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κηαο 

άπνςεο, ν αλεμάξηεηνο ειεγθηήο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη 

εηδήκνλαο ζηε ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή. Η επίηεπμε απηήο επάξθεηαο πξνζφλησλ 

επηηπγράλεηαη αξρηθά κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνθηά. Η εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε απφ 

πξαθηηθήο άπνςεο θαη λα πεξηιακβάλεη θπζηθά ηελ αλάινγε βαζηθή εθπαίδεπζε. Η 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ ειεγθηή αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαζψο ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελήκεξνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο (AICPA, 1987).  

2. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο ζηε ζθέςε ζηε δηεμαγσγή ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο 

Απηφ ην πξφηππν απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πειάηε 

ηνπ, δειαδή ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, δηαθνξεηηθά δε ζα ηνλ δηαθξίλεη ε 

ακεξνιεςία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ 

ην πςειφ επίπεδν επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο. Η έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο δελ 

ζπλεπάγεηαη πσο ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δξα κε γλψκνλα ηελ επζχλε πνπ έρεη 

απέλαληη αιεζή αλαθνξέο φρη κφλν απέλαληη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη 

ζηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο επελδπηέο, ηνπο πηζησηέο θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξείηαη έλαο ειεγθηήο αλεμάξηεηνο είλαη 

ε εηιηθξίλεηα θαη ε απνπζία ππνρξεψζεσλ ή ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε ζε δηνηθεηηθφ ή ηδηνθηεζηαθφ επίπεδν. Η ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα 
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Γενληνινγίαο παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο γηα ηελ απνθπγή ηεο απψιεηαο ηεο 

αλεμαξηεζίαο (AICPA, 1987).  

3. Η δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ θαη ε ζχληαμε ηεο αλαθνξάο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη 

απφ επαγγεικαηηθή επηκέιεηα 

Απηφ ην πξφηππν απαηηεί απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή λα θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ κε 

ηε δένπζα πξνζνρή, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θξηηηθή επηζεψξεζε θαη επίβιεςε φισλ 

ησλ επηπέδσλ εξγαζίαο θαη θπξίσο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Β. Πξόηππα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο: 

1. Η ειεγθηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

απαηηείηαη ε ζσζηή επίβιεςε ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Οη Πξνηάζεηο γηα ηα Διεγθηηθά Πξφηππα πεξηέρνπλ αλαιπηηθά ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ ειέγρνπ. Γηα 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη πσο ζα πξέπεη λα εηνηκαζηεί ην ζρέδην ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

επηβιέπεηαη ε ειεγθηηθή εξγαζία, λα θξνληίδεη ν ειεγθηήο λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε ηνπ – ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπκβηβάδεη ηηο δηάθνξεο γλψκεο πνπ ζα ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ζην ειεγθηηθφ 

πξνζσπηθφ (Robertson, 1996).  

2. Η θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ 

είλαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

Η θαιή γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά ηνλ ειεγθηή λα 

δηαπηζηψζεη αλ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο. Έλα πςεινχ 

επηπέδνπ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ θαη 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή 

3. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο έξεπλαο πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλνληαη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε ηεθκεξίσζεο ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή 

 Σν ηξίην πξφηππν εξγαζίαο δίλεη νδεγίεο ζηνπο ειεγθηέο σο πξνο ηνπο ηξφπνπο 

ζπιινγήο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίδεη πσο απηά πξέπεη λα είλαη 
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επαξθή, δειαδή δελ απαηηείηαη ν έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Γ. Πξόηππα Έθζεζεο Διέγρνπ: 

1. Η έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο 

2. Η έθζεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηεο ινγηζηηθέο αξρέο ηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνίεζε 

ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

Πξηλ ην 1988 ε έθζεζε ειέγρνπ πεξηείρε θαη έλα θνκκάηη ην νπνίν αλαθεξφηαλ 

ζηελ έθθξαζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηε ζπλέπεηα. ηε ζπλέρεηα φκσο 

θαηαξγήζεθε απηή ε ππνρξέσζε θαη ν ειεγθηήο θξίλεη αλ θαη πφηε πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ζεκαληηθέο αζπλέπεηεο (Carmichael, et al., 1996). 

 3. Οη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο επαξθήο εθηφο θαη αλ ν ειεγθηήο εθθέξεη δηαθνξεηηθή 

γλψκε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ 

πεξηθιείνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ηεο άπνςεο πσο δελ είλαη πιήξεηο 

ζα πξέπεη ζηελ αλαθνξά ηνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηηο επηπιένλ παξαηεξήζεηο πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηεο 

4 Η έθζεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη είηε ηελ γλψκε ηνπ 

ειεγθηή γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ είλαη δπλαηή ε δηακφξθσζε απηήο. Δπίζεο ζα πξέπεη ζε ε έθζεζε λα 

πεξηέρεη κία ζαθή έλδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψζεθε απφ ηνλ 

ειεγθηή θαη ην βαζκφ επζχλεο ηνπ. 

1.4.3 Γηεζλέο πκβνύιην Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ θαη Πξνηύπσλ 

Πηζηνπνίεζεο 

Σν Γηεζλέο πκβνχιην ειεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Πξνηχπσλ Πηζηνπνίεζεο 

(International Auditing and Assurance Standards Board - IAASSB) είλαη έλα 

αλεμάξηεην φξγαλν ζέζπηζεο πςειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, κε ζθνπφ 
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ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο ειεγθηηθήο πξαθηηθήο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα. Ιδξχζεθε ην 1978 σο Δπηηξνπή Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ (Auditing 

practices Committee) θαη ην 2002 πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία. Οη θχξηεο 

αζρνιίεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ ήηαλ ην αληηθείκελν θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα ζπκθσλεηηθά κεηαμχ ειεγθηή θαη πειάηε θαη ε 

γεληθή θαζνδήγεζε ηνπ ειέγρνπ. Απφ ην 1991 θαη κεηά νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη γίλεηαη ε εμήο κία ηεο ζέζπηζεο ησλ 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Σξείο είλαη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ α) ε ζηήξημε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, β) ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ, ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ειέγρσλ ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη 

γ) ε δηεπθφιπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ
3
. 

1.4.4 Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα 

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο ρξήζεο θαη απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ ειέγρσλ ζηε βάζε 

πςειψλ πξνηχπσλ επηκέιεηαο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Δπηπιένλ 

απνηεινχλ έλα δηαδηθαζηηθφ ζχζηεκα θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη πξαθηηθψλ 

νδεγηψλ γηα ην πψο ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη νη έιεγρνη ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Απγνπιέαο, 2006).  

Η θσδηθνπνίεζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη σο εμήο (Accountants, 

2012): 

 200 – 299 Γεληθέο Αξρέο θαη Δπζχλεο 

 300 – 499 Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη αληηκεηψπηζε 

 500 – 599 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

 600 – 699 Υξήζε επηπιένλ πξνζσπηθνχ 

 700 – 799 πκπεξάζκαηα θαη Έθζεζε ειέγρνπ 

 800 – 899 Δηδηθά ζέκαηα  

1.5  Σν Θεζκηθό Πιαίζην ηεο Διεγθηηθήο ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ειεγθηηθά πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη ζηελ νπζία ηα ίδηα κε απηά πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ 
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ηηο Η.Π.Α. κε κηθξέο δηαθνξέο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

ρψξαο. Σα βαζηθφηεξα φξγαλα πνπ επεξεάδνπλ ην ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηε ρψξα 

καο είλαη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ. 

1.5.1 ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
4
 

Ιζηοπική Εξέλιξη 

Σν ψκα ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηδξχζεθε ην 1956 απφ ηελ Πνιηηεία κε ζθνπφ λα 

νξγαλψζεη έλαλ νπζηαζηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ηνλ νπνίν 

κέρξη πξφηηλνο δηελεξγνχζαλ ειεγθηέο νη νπνίνη δελ ήηαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη 

ν λφκνο δελ απαηηνχζε θαλέλα πξνζφλ, κε απνηέιεζκα λα δηνξίδνληαλ ειεγθηέο 

πξφζσπα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο θαη αλεμάξηεηα ηελ κφξθσζε ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, νη ειεγθηέο δηνξίδνληαλ θαη ακείβνληαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο (αθνχ ε Γεληθή πλέιεπζε πάληνηε απιψο επηθχξσλε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), ηηο πξάμεηο ηεο νπνίαο θαινχληαλ λα ειέγμνπλ θαη 

ζπλεπψο ππήξρε ζνβαξή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν.  

Σν 1992 πξαγκαηνπνηείηαη κία ξηδηθή αιιαγή ζην ειεγθηηθφ θιάδν ζηε ρψξα καο, 

ε νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Η Κπβέξλεζε πηνζεηεί 

ηελ άπνςε πσο  ε κνξθή νξγάλσζεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο πνπ επηθξαηεί 

ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ζε εηαηξείεο ειεγθηψλ. Με ην Π.Γ 

226/1992 "πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε εηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή", θαηαξγήζεθαλ πνιιέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

δηαηάμεηο πεξί ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη νξίζηεθαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη: 

 πληζηάηαη ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ - .Ο.Δ αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - .Ο.Δ.Λ), απνηεινχκελν απφ επαγγεικαηίεο 

ειεγθηέο πνπ απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ Μεηξψν, ην νπνίν είλαη δεκφζην βηβιίν. 

 ην Δηδηθφ Μεηξψν εγγξάθνληαη ηα ήδε ππεξεηνχληα κέιε ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ίδην Π.Γ. 
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 Σα φξγαλα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 

 Μέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο πνπ 

αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθαλ "Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο", νη Δπίθνπξνη Οξθσηνί 

Διεγθηέο, νη Γφθηκνη Οξθσηνί Διεγθηέο θαη νη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο. 

Δηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ε βαζκίδα ηνπ Αζθνχκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζηελ νπνία 

δηνξίδεηαη ν έρσλ αλεπίιεπην ήζνο θαη αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη εθφζνλ είλαη 

θάηνρνο πηπρίνπ νηθνλνκηθήο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο. Η πξναγσγή ζηηο επφκελεο 

βαζκίδεο γίλεηαη κεηά απφ επηηπρείο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο. 

Δομή  

Σα φξγαλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην .Ο.Δ.Λ. είλαη  

 Η Γεληθή πλέιεπζε 

 Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην 

 Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 

 Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην 

 Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ πάζεο Αξρήο απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Η εθπξνζψπεζε ηνπ ψκαηνο ζηνπο 

Γηεζλήο επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ελεξγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηέιερνο ηνπ ψκαηνο νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γεληθψο ή θαηά πεξίπησζε. 

1.5.2 Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
5
 

Η Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ είλαη ε εζληθή επνπηηθή αξρή ησλ 

λνκίκσλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζε επηρεηξήζεηο θαη άιια 

λνκηθά πξφζσπα θαη ηδξχζεθε ην 2003. 

Δομή 

Σα φξγαλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε Δ.Λ.Σ.Δ. είλαη: 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
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 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 Σα Δπνπηηθά πκβνχιηα (πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο, πκβνχιην 

Πνηνηηθνχ ειέγρνπ, Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθψλ Δμεηάζεσλ) 

Τομείρ Εποπηείαρ 

 Διεγθηηθά Πξφηππα: ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη 

ειεγθηηθψλ γξαθείσλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ειέγρνπ 

 Δπαγγεικαηηθή επνπηεία: επνπηεχεη φιεο ηηο πηπρέο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή 

 Λνγηζηηθά Πξφηππα: εηζεγείηαη ηε ζέζπηζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο 

ρψξαο 

1.5.3 Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα
6
 

Η ζέζπηζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξφζεζεο θαη ηεο 

επηδίσμεο ησλ ειιήλσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ λα ππάξρεη κία θνηλή αληίιεςε 

ζρεηηθά κε ην ηη ζπλζέηεη ηνλ «επαξθή έιεγρν». Η δηακφξθσζε ησλ Διιεληθψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (Δ.Δ.Π.) έγηλε κε βάζε ηα πιαίζηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη κε ηελ πξφζεζε λα κεηαβάιινληαη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζή ηνπο κε απηά. Η Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ήηαλ ην φξγαλν ην νπνίν πηνζέηεζε ηα Δ.Δ.Π. κε ζηφρν ηελ 

ζηαδηαθή θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Η θσδηθνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη σο εμήο: 

 1000 – 1999 Δηζαγσγηθά Θέκαηα 

 2000 – 2999 Γεληθέο Αξρέο θαη Δπζχλεο 

 3000 – 4999 Αμηνιφγεζε θαη Αληηκεηψπηζε Κηλδχλνπ 

 5000 – 5999 Διεγθηηθή Μαξηπξία 

 6000 – 6999 Υξεζηκνπνίεζε ηεο Δξγαζίαο Σξίησλ 

 7000 – 7999 Διεγθηηθά πκπεξάζκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά  

 8000 – 8999 Δμεηδηθεπκέλνη Έιεγρνη  

Σα Δ.Δ.Π. δελ θαιχπηνπλ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ησλ ειεγθηψλ θαηά ζπλέπεηα 

ζπλερίδεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 
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Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαηά ηελ επέθηαζε πνπ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ δελ είλαη αληίζεην κε ηα Δ.Δ.Π. 

1.5.4 Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο
7 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο εθδίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ππεξεζηψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ 

κειψλ ηνπ, φζν θαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο. Δπηπιένλ ν Κψδηθαο νξίδεη ηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ 

ζθνπφο φπσο λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ ειεγρνκέλσλ, ησλ 

ζπλαδέιθσλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ησλ κειψλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ 

.Ο.Δ.Λ., λα κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαηηζέκελε ζ’ απηφλ εξγαζία, αλ 

δελ είλαη βέβαηνο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα 

ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, λα παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα 

πξνβαίλεη ζηηο επηβαιιφκελεο γλσζηνπνηήζεηο, κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, 

αθνινπζψληαο πάληνηε ηα εγθεθξηκέλα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα θαη 

νδεγίεο, λα ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ θηι. 

Σέινο πξνζδηνξίδεηαη πνηα άηνκα είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηνλ Κψδηθα, 

πνηνο είλαη ν νξηζκφο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πνηνη έρνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ πνηνηηθνχ ή δενληνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηη 

νξίδεηαη λφκηκε ακνηβή ηνπ ειέγρνπ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξψην 

ζθέινο ηνπ Κψδηθα, ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο. ην δεχηεξν ζθέινο, ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο 

αλαιχνληαη ζέκαηα φπσο ε Παξνρή Δπαγγεικαηηθψλ Τπεξεζηψλ, ε Αλεμαξηεζία θαη 

Αληηθεηκεληθφηεηα, ε  Δρεκχζεηα, ε Πνηνηηθή Δπάξθεηα εξγαζηψλ ειέγρνπ, ε 

Γηαθήκηζε θαη ν Αζέκηηνο Αληαγσληζκφο, νη ρέζεηο κε πλαδέιθνπο θαη 

Διεγθηηθνχο Φνξείο θαη ε Πξνζηαζία ηνπ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ.Λ. ην ηξίην ζθέινο πνπ 

έρεη ηίηιν Αλάζεζε Δηδηθψλ Αξκνδηνηήησλ θαη Τπνρξεψζεσλ θαζνξίδνληαη νη 
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θπξψζεηο πνπ θαινχληαη λα ππνζηνχλ φζνη νξθσηνί ειεγθηέο δε ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηηο επηηαγέο ηνπ Κψδηθα θαη ηε ηζρχεη γηα ηελ παξαγξαθή ηεο κε ζπκκφξθσζεο. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Δμσηεξηθόο Έιεγρνο 

2. Δμσηεξηθόο έιεγρνο  - Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο ν νπνίνο δηελεξγείηαη γηα ηα κέξε εθηφο ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα, νη νξθσηνί ειεγθηέο, ηα νπνία 

είλαη αλεμάξηεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, δηεμάγνπλ απηνχο 

ηνπο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξίζεη ηα κέξε πνπ 

επσθεινχληαη απφ απηφλ (Porter, et al., 2003).  

2.1  Σερληθέο θαη Μέζνδνη Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Οη ειεγθηηθέο ηερληθέο είλαη νη κεραληζκνί – εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ νη νξθσηνί 

ειεγθηέο γηα ηε ζπγθέληξσζε ηθαλψλ ηεθκεξίσλ θαη ηε δηακφξθσζε γλψκεο επί ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ, νη νπνίεο είλαη (Κάληδνο & Υνλδξάθε, 2006): 

1) Δπηηφπνπ έιεγρνο θαη απηνςία ζηνηρείσλ θάζε κνξθήο 

2) Δπαλππνινγηζκφο θαη επαιήζεπζε ινγαξηαζκψλ, ηζνδπγίσλ θαη πνζψλ 

ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ 

3) Δπηβεβαίσζε ππνινίπσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηεπζείαλ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη 

4) Δμέηαζε πξαθηηθψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο θαη πξάμεηο 

5) Αληίζηξνθε αλίρλεπζε ηεο πνξείαο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ απφ ηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα αξρηθά παξαζηαηηθά 

6) Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο 

7) Παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

8) πλεληεχμεηο κε πξφζσπα 

9) πζρεηηζκφο δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ 

10)  Υξήζε γξαπηψλ νδεγηψλ ειέγρνπ, ιεπηνκεξψλ θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ 

θαηά θιάδν επηρεηξήζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνδεγείηαη ν ειεγθηήο βήκα – 

βήκα ζηνλ έιεγρν θάζε επηκέξνπο ηνκέα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο.  

Οη κέζνδνη ειέγρνπ είλαη νη εμήο: 
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Οξηδόληηνο έιεγρνο 

Ο νξηδφληηνο ή πξννδεπηηθφο έιεγρνο αξρίδεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαιήγεη 

ζηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ, κε ιεπηνκεξή εμέηαζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ θαη 

παξαζηαηηθψλ. Ο νξηδφληηνο έιεγρνο δε κπνξεί λα είλαη ν κνλαδηθφο έιεγρνο πνπ ζα 

δηελεξγεζεί θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ θάζεηνπ ειέγρνπ ν νπνίνο ζα 

αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα.  Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νξηδφληηνπ ειέγρνπ είλαη ε ελεκέξσζε 

ησλ ειεγθηψλ πάλσ ζηε ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε εθηίκεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα εθηεινχληαη νη εμήο ειεγθηηθέο εξγαζίεο 

 Διέγρνληαη ιεπηνκεξεηαθά φια ρσξίο εμαίξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πεξηφδνπ πνπ έρεη επηιεγεί απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο 

 Διέγρεηαη ε βαζηζκέλε ζηα δηθαηνινγεηηθά νξζή δηαηχπσζε ησλ εγγξάθσλ 

ζηα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα 

 Διέγρεηαη ε ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ 

βηβιίσλ 

 Διέγρνληαη νη ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο ζην πγθεληξσηηθφ Ηκεξνιφγην θαη 

ε ελεκέξσζε ηνπ θαζνιηθνχ 

 Δπαιεζεχνληαη, κε ηα ηζνδχγηα νη αξηζκεηηθέο ζπκθσλίεο 

Κάζεηνο έιεγρνο 

Ο θάζεηνο ή αλαδξνκηθφο έιεγρνο αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε δηαδξνκή απφ ηνλ 

νξηδφληην, δειαδή μεθηλάεη απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη θαηαιήγεη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά. Η έθηαζε ηνπ θάζεηνπ ειέγρνπ φπσο άιισζηε θαη ηνπ νξηδφληηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηνλ Πίλαθα 2 

πνπ αθνινπζεί γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ, ηνπ 

νξηδφληηνπ θαη ηνπ θάζεηνπ ειέγρνπ. 

πζηεκαηηθόο θαη κε ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο 

Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο είλαη ε εθαξκνγή πιήξνπο πξνγξάκκαηνο θαη γεληθψο 

παξαδεθηψλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, πεξηιακβάλνληαο θαλνληθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο ν πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ θαη ελδηάκεζεο 

ειεγθηηθέο εξγαζίεο. Πην αλαιπηηθά γηα ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα παξαθάησ βήκαηα (Κάληδνο & Υνλδξάθε, 

2006): 
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1ν.  Πξνθαηαξθηηθή επαθή θαη ελεκέξσζε 

2ν. ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη επάλδξσζε ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα 

γεληθψο παξαδεθηά ειεγθηηθά πξφηππα θαη πξαθηηθή 

3ν. Έλαξμε κε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

4ν. Δλδηάκεζεο εξγαζίεο 

5ν. Δξγαζίεο κεηά ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ 

6ν. χληαμε πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηδηθήο έθζεζεο πξνο ηε δηνίθεζε 

Ο κε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θάλεη ρξήζε πξψηνλ έκκεζσλ κεζφδσλ δηαπίζησζεο, 

δειαδή πνηνηηθψλ κεζφδσλ αλαγλψξηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, 

θαη απηνζρεδηαζκψλ ειέγρνπ θαη δεχηεξνλ ζχληνκσλ θαη ζπλνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

φπσο νη αξηζκνδείθηεο ζε ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε κε άιιεο παξεκθεξνχο 

αληηθεηκέλνπ κνλάδεο ή κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη (Κάληδνο & 

Υνλδξάθε, 2006). 

Πίλαθαο 2 – Μέζνδνη Δμσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Οξηδόληηνο Έιεγρνο Κάζεηνο έιεγρνο 

Γηθαηνινγεηηθά Ιζνινγηζκόο – Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

Αλαιπηηθά Ηκεξνιφγηα Οξηζηηθφ Ιζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ 

Αλαιπηηθά Καζνιηθά Ιζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ 

πγθεληξσηηθφ Ηκεξνιφγην 
Αλαιπηηθά Καζνιηθά 

Γεληθφ Καζνιηθφ 

Ιζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ 
Γηθαηνινγεηηθά 

Ιζνινγηζκόο 

 

2.2 Διεγθηηθόο Κίλδπλνο 

Ο ειεγθηήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ 

φςε ηνπ ηελ πεξίπησζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ειινρεχεη ζε ζρέζε κε 

ειεγθηηθά πξφηππα. Ο ειεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη απφ ηα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηνλ 

ειεγθηή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ. Ο 
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νξηζκφο πνπ δίλεηαη ζηηο Πξνηάζεηο ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (SAS, AU 312) γηα 

ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν είλαη σο «ν θίλδπλνο φηη ν ειεγθηήο ελ αγλνία ηνπ πηζαλφλ 

απνηχρεη λα κεηαβάιιεη θαηάιιεια ηε γλψκε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ παξαπνηεζεί ζεκαληηθά». εκεηψλεηαη επίζεο πσο ν νξηζκφο 

απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ν ειεγθηήο λα απνθαλζεί ιαλζαζκέλα πσο 

ππάξρνπλ ππνινγίζηκα ζθάικαηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

2.2.1 Μέξε ηνπ Διεγθηηθνύ Κηλδύλνπ 

ηε ζπλέρεηα ηνπ (SAS, AU 312) αλαθέξνληαη ηα εμήο ηξία είδε ειεγθηηθνχ 

θηλδχλνπ: 

Εγγενήρ κίνδςνορ: είλαη ε επαηζζεζία πνπ έρνπλ θάπνηνη ινγαξηαζκνί θαη θάπνηεο 

ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθά ιάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ιάζε ζε άιια 

ππφινηπα. Ο θίλδπλνο απηφο δελ είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα ηα κεηξεηά είλαη πην επηξξεπή ζε θινπή αληίζεηα κε θάπνην αθίλεην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νγθψδεο απφζεκα. Τπάξρνπλ θαη εμσηεξηθνί θίλδπλνη νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ εγγελή θίλδπλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηερλνινγηθή 

απαμίσζε ησλ πξντφλησλ απμάλεη ηελ επαηζζεζία ησλ απνζεκάησλ.  

Κίνδςνορ εζωηεπικού ελέγσος: είλαη ε πηζαλφηεηα ν ειεγθηήο λα κελ θαηαθέξεη 

λα αμηνινγήζεη ζσζηά ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη είηε λα ην 

ραξαθηεξίζεη απνηειεζκαηηθφ ελψ δελ είλαη, είηε ην αληίζεην.  

Κίνδςνορ ελεγκηικών ηεκμηπίων: είλαη ε πηζαλφηεηα ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξψζεη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ιάζνο 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ή ηελ χπαξμε ελφο ζθάικαηνο. Η αίηηα πνπ ν 

ειεγθηήο ζπλαληά απηφ ηνλ θίλδπλν είλαη ε δεηγκαηηθή εμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ην 100%, ή αθφκα θαη ε επηινγή ιαλζαζκέλσλ 

ηερληθψλ θαη ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ ειεγθηή.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ δχν πξψησλ ειεγθηηθψλ θηλδχλσλ, ηνπ εγγελνχο 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πνπ ηνπο μερσξίδεη απφ ην ηειεπηαίν, ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, είλαη πσο ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηελέξγεηα ή φρη ηνπ 

έιεγρνπ ελψ ν δεχηεξνο εκθαλίδεηαη φηαλ μεθηλά ν έιεγρνο. 
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2.2.2 Μνληέιν Διεγθηηθνύ Κηλδύλνπ 

Σα ηξία κέξε – ζηνηρεία ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(εγγελήο θίλδπλνο, θίλδπλνο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θίλδπλνο 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ) είλαη εμ’ νξηζκνχ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο επνκέλσο ην 

κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηξηψλ απηψλ κεξψλ. 

Διεγθηηθόο Κίλδπλνο = 

 

Δγγελή θίλδπλν  Κίλδπλν εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ  θίλδπλν ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ 

 

 

Ο ειεγθηήο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ζα πξέπεη πξψηα 

λα πξνζδηνξίζεη ην απνδεθηφ επίπεδν ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, εθηηκψληαο ηνλ 

εγγελή θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνθαζίδνληαο ην θαηάιιειν επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

Λφγσ ηεο ζρέζεο ησλ κεξψλ ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

εγγελήο θίλδπλνο ηφζν κεγαιχηεξε αλακέλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ζε κία δεδνκέλε 

αιιαγή ζηνλ θίλδπλν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Libby, et al., 1985). 

Σν ειεγθηηθφ κνληέιν έρεη ιάβεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο θξηηηθέο. Γηα 

παξάδεηγκα (Dusenbury, et al., 2000) κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ην ειεγθηηθφ κνληέιν είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ησλ 

νπζησδψλ ζθαικάησλ. Αληίζεηα άιιεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην κνληέιν είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν κε απνηέιεζκα ν εγγελήο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ λα είλαη αζαθείο θαη ζπγθερπκέλνη (Messier & 

Austen, 2000).  

2.3  ηάδηα Διεγθηηθήο Δξγαζίαο 

Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο ζηελ επηινγή ησλ 

πειαηψλ – επηρεηξήζεσλ θαζψο κηα ιάζνο ζπκθσλία κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Δίλαη απαξαίηεην 

ινηπφλ πξηλ ηελ απνδνρή ελφο πειάηε ε ειεγθηηθή εηαηξία λα δηελεξγεί θάπνηεο 
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πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε. Οη ελέξγεηεο απηέο παξαηίζεληαη εδψ 

φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Robertson (1996). 

Α. Δπηινγή ή Γηαηήξεζε ηνπ πειάηε 

Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα «εμεηάζνπλ» έλαλ πειάηε πξηλ ηνλ 

αλαιάβνπλ θαη λα απνξξίςνπλ ηε επαγγεικαηηθή ηνπ πξφηαζε, φπσο επίζεο θαη λα 

κε ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε έλαλ πειάηε. Η πνιηηηθή θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζνχλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ πεξηιακβάλνπλ 

α) ηελ πξφζβαζε θαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε, 

φπσο εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β) έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ ζπλεξγάδεηαη ν πειάηεο, ην λνκηθφ ζπκβνχιην θαη γεληθά κε 

ηξίηνπο νη νπνίνη έρνπλ ζπλαιιαγέο κε ηνλ πειάηε, γ) επηθνηλσλία κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ειεγθηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ αζπκθσληψλ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηηο ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα εθάξκνδαλ, ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο ιφγνπο αιιαγήο ηνπ ειεγθηή, δ) εμέηαζε 

πηζαλψλ αζπλήζηζησλ θηλδχλσλ πνπ πεξηέρεη ε ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε, ε) 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη ε ειεγθηηθή εηαηξία ζε ζρέζε κε ηνλ 

επηθείκελν πειάηε, ζη) πηζαλή αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο φπσο έιεγρν ησλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα παξαπάλσ αθνινπζνχληαη ηφζν γηα ηελ απνδνρή 

λένπ πειάηε φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ. 

Β. Δπηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη ηνπ επόκελνπ ειεγθηή 

Έρνπλ παξαηεξεζεί πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο 

απνιχνπλ ηνλ ειεγθηή ιφγσ δηαθσλίαο ζ’ φηη αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

απνδνρή θάπνησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Ο επεξρφκελνο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηνλ πξνεγνχκελν, πξνζπαζψληαο λα απνθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην αλ ζα πξέπεη λα δερηεί ηνλ πειάηε θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ πνπ ζα ζρεκαηίζεη. 

Παξ’ φια απηά ν πξνθάηνρνο ζα πξέπεη λα δεηήζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πειάηε 

γηα λα θνηλνπνηήζεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ επεξρφκελν.  

Γ. πκθσλεηηθό 

Με ηελ απνδνρή ελφο λένπ πειάηε ε ειεγθηηθή εηαηξία ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ην 

ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο,, ην χςνο ηεο ακνηβήο 

θαη ε απιή δήισζε πσο ν έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί κε βάζε ηα απνδεθηά ειεγθηηθά 
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πξφηππα. Η ππνγξαθή ελφο ηέηνηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο 

παξεμεγήζεσλ κεηαμχ πειάηε θαη ειεγθηή, φπσο γηα παξάδεηγκα πσο ν ειεγθηήο δελ 

δηεμήγαγε ηνλ έιεγρν φπσο είρε δεζκεπηεί.  

Γ. ηειέρσζε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο  

Με ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ πειάηε ζην πειαηνιφγην ηεο ε ειεγθηηθή εηαηξία 

ζπλήζσο δεζκεχεη κηα νιφθιεξε νκάδα ζηελ ππεξεζία ηνπ. Η νκάδα απηή 

απνηειείηαη απφ ηνλ ειεγθηή ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ, 

ην δηεπζπληή ειέγρνπ, έλα άηνκν κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

λένο πειάηεο, άηνκα κε επρέξεηα ζηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ, έλα θνξνηερληθφ, έλα ζχκβνπιν θαη ηέινο έλα 

δεχηεξν ειεγθηή. Ο δεχηεξνο ειεγθηήο είλαη απηφο πνπ επαλεμεηάδεη ηελ εξγαζία ηεο 

ειεγθηηθήο νκάδαο, δηαηεξψληαο κηα απφζηαζε απφ ηνλ φιν έιεγρν θαζψο δελ είλαη 

απηφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ ηελ παξερφκελε ειεγθηηθή 

εξγαζία.  

Δ. Υξνλνδηάγξακκα ειέγρνπ 

 Ο ειεγθηήο θαη ν ππεχζπλνο επίβιεςεο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο ζα πξέπεη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα  ηνπ ειέγρνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα 

θαηαλείκνπλ ζε θάζε θνκκάηη ηνπ ειέγρνπ ηηο ψξεο πνπ αληηζηνηρνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ ζα δηαξθέζεη 25 ψξεο, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 30 ψξεο θηι. Σν ρξνλνδηάγξακκα βαζίδεηαη 

ζπλήζσο ζ’ απηφ ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο, ιακβάλνληαο πάληα ππ’ φςε ηηο αιιαγέο 

ζηελ επηρείξεζε θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θνκκάηηα. Σν πξψην είλαη ε ειεγθηηθή εξγαζία 

πνπ δηελεξγείηαη ζηε κέζε ηεο ρξήζεο θαη ην δεχηεξν ζην ηέινο ηεο.   

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα ν ειεγθηήο αξρίδεη ηελ θαζεαπηφ 

ειεγθηηθή εξγαζία ε νπνία απνηειείηαη απφ έμη βήκαηα (Boyton & Johnson, 2006).  

1ν. Γηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ 

Η πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα 

πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη ν ειεγθηή θαη απαηηνχληαη εθηά ζηαδηαθά βήκαηα. 

1α) Αλαγλώξηζε ησλ ζρεηηθώλ ηζρπξηζκώλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε: Ο 

νπζηαζηηθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε έθθξαζε 
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γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ δίθαηα παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα γεληθά απνδεθηά ινγηζηηθά πξφηππα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, 

ζπλεζίδεηαη λα αλαγλσξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηζρπξηζκνί γηα θάζε ινγαξηαζκφ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη ηζρπξηζκνί (assertions) είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλεη ε δηνίθεζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα είλαη είηε επδηάθξηηνη θαη θαηαλνεηνί, είηε λα 

ππνλννχληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο (AICPA, 1987): 

 Ύπαξμε ή Δκθάληζε: νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή εκθάληζε 

αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ππάξρνπλ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλ έρνπλ θαηαγξαθεί νη 

ζπλαιιαγέο πνπ ηα αθνξνχλ. Γηα παξάδεηγκα ε δηνίθεζε κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη πσο 

ηα ηειηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνζέκαηα είλαη έηνηκα γηα πψιεζε ή 

κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη πσο νη πσιήζεηο θαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πσιήζεηο ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο κε εμφθιεζε 

ζε κεηξεηά ή επί πηζηψζεη.  

 Πιεξφηεηα: νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα αλαθέξεηαη ζην θαηά 

πφζν νη ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, φλησο εκθαλίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

ηζρπξίδεηαη πσο φιεο νη ζπλαιιαγέο είλαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ηα γξακκάηηα πιεξσηέα 

απεηθνλίδνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

 Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεψζεηο: νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηθαηψκαηα θαη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ αληαλαθινχλ θαη απηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  Γηα 

παξάδεηγκα ε δηνίθεζε ηζρπξίδεηαη πσο ηα πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

κηζζψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηα πξαγκαηηθά θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Δθηίκεζε ή θαηαλνκή: νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ή ηελ θαηαλνκή 

αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ παζεηηθνχ, ηα έμνδα 

θαη ηα έζνδα εκθαλίδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο κε ηα ζσζηά πνζά. Γηα παξάδεηγκα ε 

δηνίθεζε ηζρπξίδεηαη πσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζε ηζηνξηθή ηηκή 

θαη πσο ην θφζηνο θαηαινγίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζε θάζε ινγηζηηθή πεξίνδν. 
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 Παξνπζίαζε θαη Γλσζηνπνίεζε: νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε 

θαη γλσζηνπνίεζε αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη νξζά θαηεγνξηνπνηεκέλα θαη παξνπζηαζκέλα. Γηα παξάδεηγκα ε 

δηνίθεζε ηζρπξίδεηαη πσο νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

καθξνρξφληεο δελ ζα ιήμνπλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο. 

Οη ηζρπξηζκνί είλαη ζεκαληηθνί δηφηη βνεζνχλ ηνλ ειεγθηή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη πεξίπησζε λα έρνπλ παξαπνηεζεί νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηνπο θαζνδεγεί ζηε ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ γηα λα ην 

απνδείμνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ ν ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηζρπξηζκνχο πξψηνλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ βαζηδφκελνο ζηα πηζαλά 

ζθάικαηα θαη δεχηεξνλ ζρεδηάδεη ηελ θαηάιιειε ειεγθηηθή δηαδηθαζία πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ζθάικαηα πνπ αλακέλεη λα ζπλαληήζεη.  

1β) Καηαλόεζε ηεο ειεγρόκελεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηεο: 

Γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλεο θαη νξζήο γλψκεο ηνπ 

ειεγθηή γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο βαζχηεξεο νηθνλνκηθήο ηεο ππφζηαζεο θαζψο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

ελδηαθεξζεί γηα ηε γλψζε ηνλ παξαθάησ παξακέηξσλ 

 Πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, θαλνληζηηθφ – ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη άιινη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο: Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη (π.ρ. αλ 

παίδεη εγεηηθφ ξφιν ή είλαη απφ ηηο πην αδχλακεο ηνπ θιάδνπ), ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη, ηηο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ. Σν ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην πεξηιακβάλεη αλαθνηλψζεηο ινγηζηηθψλ αιιαγψλ, ην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε γεληθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. 

 Φχζε ηεο επηρείξεζεο, επηινγή θαη εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ: Σα 

γεληθά απνδεθηά ειεγθηηθά πξφηππα πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ηεο νληφηεηαο σο ην 

ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, ησλ ηχπσλ ησλ επελδχζεσλ θαη 

ησλ ζρεδίσλ πνπ εθαξκφδεη, ηεο δνκήο ηεο θαη ηέινο ηνπ ηξφπνπ πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ησλ 
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πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη ηε ζεκαζία πνπ 

δίλεη ζηελ έξεπλα θαη  θαηλνηνκία, ν ειεγθηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη πσο ε 

επηρείξεζε απμάλεη ηελ αμία ηεο.  

 ηφρνη, ηξαηεγηθέο θαη ζρεηηθνί επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ πηζαλφ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζνβαξά ζθάικαηα: Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ζηελ νπζία ην 

πιάλν πνπ ηίζεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη ηα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη νη επηρεηξεκαηηθνί 

θίλδπλνη είλαη ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ θαη 

ζπγθπξηψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα πινπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο.  

 Γηνίθεζε θαη αλαζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο: Η 

δηνίθεζε ζπρλά ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ησλ ζηφρσλ φπσο νηθνλνκηθνχο θαη κε δείθηεο πξνυπνινγηζκνχο θηι.  ηα 

νπνία πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε απξφζκελα απνηειέζκαηα, εγείξνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ηεο δηνίθεζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Αλ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο γλσξίδεη απηά ηα ζθάικαηα είλαη ζε ζέζε λα αλαδεηήζεη ζηα ζσζηά κέξε 

πηζαλέο παξαπνηήζεηο θαη παξαιείςεηο ρσξίο λα ρξνλνηξηβεί.  

1γ) Λήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθόηεηα: Ο φξνο ζεκαληηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηεο παξάιεηςεο ή ηεο εζθαικέλεο παξνπζίαζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ελδέρεηαη λα άιιαδε 

ηελ θξίζε ησλ αηφκσλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Η 

ζεκαληηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδεη ηνλ έιεγρν θαζψο ν ειεγθηήο 

ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ην 

πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο θαη λα θαζνξίζεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ ν βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο θαζνδεγεί ηνπο ειεγθηέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ.  

1δ) Δηελέξγεηα δηεμνδηθώλ δηαδηθαζηώλ: Οη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη αμηνινγήζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εχινγε ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ θαη κε δεδνκέλσλ. Σα ειεγθηηθά πξφηππα απαηηνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο 

λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ ειεγθηηθνχ ζρεδηαζκνχ δηφηη είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

εχξεζε ινγαξηαζκψλ νη νπνίνη πηζαλφ λα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιάζε. Οη ελέξγεηεο 

πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ κε ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε παξφκνηεο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο 

ή κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.  
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1ε) Αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ νη νπνίνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο 

ιαλζαζκέλεο απεηθνλίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδύλνπ ηεο απάηε: ’ απηφ ην 

ζεκείν ν ειεγθηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηα είδε ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα θαζψο θαη ησλ θίλδπλν ηεο απάηεο 

1ζη) Καζνξηζκόο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ειέγρνπ: Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν 

νη ειεγθηέο λα παίξλνπλ πξνθαηαξθηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ θαη λα δηακνξθψλνπ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο έρεη ζπλεξγαζηεί ζην 

παξειζφλ κε ηελ επηρείξεζε, αξθεί ε αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήδε δηαζέηεη γηα 

λα είλαη ζε ζέζε λα νξίζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ χπαξμε παξαγφλησλ πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζεκαληηθή παξαπνίεζε ζηνηρείσλ. 

1δ) θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ: Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη ζε θάζε 

έιεγρν πνπ δηελεξγνχλ λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηχπνπο 

ησλ πηζαλψλ εζθαικέλσλ παξνπζηάζεσλ, λα εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζεκαληηθήο παξαπνίεζεο θαη λα ζρεδηάδνπλ ηε θχζε, ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ έθηζε ησλ επεξρφκελσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

2ν. Δθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ ζεκαληηθήο παξαπνίεζεο: 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ ειεγθηή 

πνηθίισλ θηλδχλσλ, έπεηαη ε εθηίκεζε απηψλ 

2α) Σπζρεηηζκόο ησλ παξαγόλησλ ηνπ θηλδύλνπ κε ηηο πηζαλέο εζθαικέλεο απεηθνλίζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Έλα παξάδεηγκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

είλαη λα θαηαλνήζεη ν ειεγθηήο αλ νη παξαπνηήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ 

ζηηο πσιήζεηο, ζηα απνζέκαηα ή ζε άιινπο ινγηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα θαηαλνήζεη αλ παξάγνληεο, φπσο ην αδχλακν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ελδέρεηαη λα έρνπλ «δηαβξσηηθφ» ραξαθηήξα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

2β) Καζνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο ησλ πηζαλώλ ζθαικάησλ: ηε δηάξθεηα ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ην κέγεζνο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηελ επηρείξεζε λα 
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ιακβάλεη ππ’ φςε ηε ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο πξηλ αλαλεψζεη ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ηεο ειέγρνπ θαη λα ζεσξήζεη πσο ην θφζηνο εληνπηζκνχ κηθξψλ 

ζθαικάησλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φθεινο. Παξνκνίσο ζα πξέπεη θαη ν ειεγθηήο λα 

δηαρσξίζεη ηα ζθάικαηα ζε απηά πνπ πξνθαινχλ κηθξέο απψιεηεο θαη ζε απηά πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ εζφδσλ πηζαλφ λα έρνπλ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απφ ηα πξνπιεξσκέλα έμνδα.  

2γ) Καζνξηζκόο ηεο πηζαλόηεηαο ησλ ζεκαληηθώλ ζθαικάησλ: Δπηπξφζζεηα ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ησλ ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο απηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη ειεγθηέο αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εγγελή θίλδπλν εθεί φπνπ ε 

πηζαλφηεηα νπζησδψλ ζθαικάησλ κεηψλεηαη απφ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ πειάηε. 

2δ) Καζνξηζκόο ζεκαληηθώλ εγγελώλ θηλδύλσλ: Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε θαη φρη ζηεξηδφκελνο ζηελ άπνςή ηνπ 

γηα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, λα απνθαζίζεη πνηνη είλαη νη ζεκαληηθνί εγγελείο 

θίλδπλνη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα εμήο: 

 Αλ ν θίλδπλνο είλαη θίλδπλνο απάηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζεκαληηθφο 

εγγελήο θίλδπλνο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί εθφζνλ ν ειεγθηήο πηζηεχεη πσο 

ζπληξέρνπλ νη ηξεηο πξνυπνζέζεηο χπαξμεο απάηεο. 

 Αλ ν θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο αιιαγέο πνπ ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ν ειεγθηήο πηζαλφ λα εληνπίζεη έλαο εγγελή 

θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε κία ινγηζηηθή πξαθηηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα πξψηε 

θνξά. 

 Σελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ε νπνία πηζαλφ λα απμάλεη ην επίπεδν 

θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα ε ειεγρφκελε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αγνξά θαη εθ λένπ κίζζσζε ε νπνία λα έρεη αδηεπθξίληζηνπο φξνπο ζηε ζπκθσλία 

 Αλ ν θίλδπλνο αθνξά ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. Γηα παξάδεηγκα 

ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ππνςίεο 

εγγελνχο θηλδχλνπ 

 Σν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο ζηε κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν.  
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 Αλ ν θίλδπλνο πεξηέρεη ζεκαληηθέο εθηφο θαζεκεξηλφηεηαο ζπλαιιαγέο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλαιιαγέο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο θχζεο ηνπο δελ 

ζπκβαίλνπλ ζπρλά. Γηα παξάδεηγκα ν πειάηεο πηζαλφ λα αμηνινγεί ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πιεξσηέσλ κφλν κία 

θνξά ην ρξφλν 

 Αλ ν θίλδπλνο πεξηέρεη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ππνθεηκεληθή θξίζε ζ’ φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο γηα θάπνην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

 Σέινο, ζεκαληηθνί επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη είλαη ζπρλά θαη ζεκαληηθνί 

εγγελείο θίλδπλνη. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κε πςειά ζηαζεξά θφζηε, κπνξεί 

λα θξχβεη ηνλ εγγελή θίλδπλν ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα 

3ν. Δλέξγεηεο αληίδξαζεο γηα ηνπο εθηηκεζείο θηλδύλνπο:  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδε ζθάικαηα ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ηνπο αληηκεησπίζεη κε κία ζεηξα 

ελεξγεηψλ 

3α) Σηειέρσζε θαη Επίβιεςε: Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πςεινχ επηπέδνπ 

θηλδχλσλ ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη ηελ θαηάιιειε νκάδα ειέγρνπ, 

απνηεινχκελε απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα.  

3β) Φύζε ησλ ηεζη ηνπ ειέγρνπ: Ο ηχπνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηζπκεί 

λα ζπιιέμεη ν ειεγθηήο θαζνξίδεη θαη ηε θχζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεζη πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη.  

3γ) Χξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ: Ο ειεγθηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ησλ ηεζη ηνπ ειέγρνπ επηιέγνληαο λα δηελεξγήζεη 

θάπνηνπο απφ απηνχο φρη ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αιιά ζην κεζνδηάζηεκα.  

3δ) Έθηαζε ησλ ηεζη ειέγρνπ: Ο ειεγθηήο είλαη πηζαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηνπο 

εθηηκεζείο θηλδχλνπο απνθαζίδνληαο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ησλ ειεγθηηθψλ ηεζη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεληθά ν ειεγθηήο κπνξεί λα 

ζπκβηβαζηεί κε κηθξά δείγκαηα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ είλαη εχθνινο θαη αληίζηξνθα. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη φκσο 

λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ δχν πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 



~ 41 ~ 
 

Πξψηνλ, ην απμεκέλν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη απνηειεζκαηηθφ κφλν φηαλ ηα ηεζη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή αληαπνθξίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν. 

Γεχηεξνλ, αλ ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα δερζεί πσο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε κία εμ’ νινθιήξνπ εμέηαζε 

ησλ ζηνηρείσλ. 

4ν. Γηεμαγσγή πεξαηηέξσ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ: 

Η θχξηα επζχλε ηνπ ειεγθηή είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ νπζησδψλ 

ζθαικάησλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηνλ 

θίλδπλν πνπ εθηίκεζε θαη ηέινο ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ κε επαγγεικαηηζκφ. ην 

ηέηαξην απηφ βήκα ν ειεγθηήο εθηειεί ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ν «επαγγεικαηηζκφο» ηνπ ειέγρνπ. 

4α) Πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ: Ο έιεγρνο είλαη κηα ζσξεπηηθή 

θαη επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεζη πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν, είλαη πηζαλφ ν ειεγθηήο λα ζπλαληήζεη ελδείμεηο νη νπνίεο 

αληηθξνχνπλ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο πεξί θηλδχλνπ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη 

μαλά κε επαγγεικαηηθή επηκέιεηα θάπνηα λέα ηεζη. 

4β) Τεζη πνπ αθνξνύλ ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν: Ο ειεγθηήο εμεηάδεη ην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο 

ζπλήζσο δπγίδεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ αιεζή παξνπζίαζε ελφο ηζρπξηζκνχ βαζηδφκελνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηελ απφθηεζε ιηγφηεξσλ 

ζηνηρείσλ κέζσ αλεμάξηεησλ, νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ηζνδπγίσλ. Τπάξρεη ην ελδερφκελν ν ειεγθηήο λα κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζην λα 

δηεμάγεη ηεζη γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ή φρη. Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

επαγγεικαηηθήο επηκέιεηαο ηνπ ειεγθηή είλαη φηαλ δηεμάγεη ηα ηεζη εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ λα θαηαλνεί πσο αιιειεπηδξνχλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπνκέλσο απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κηαο γεληθήο εηθφλαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ε 

εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ. 

5ν. Αμηνιόγεζε ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ: 

Η αμηνιφγεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία βήκαηα 
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5α) Επαλαμηνιόγεζε ησλ δηαδηθαζηώλ εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ:  Έλα κέξνο ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν ν 

θίλδπλνο πνπ έρεη εθηηκεζεί παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

κέγεζνο θαη ε έθηαζε ησλ ζθαικάησλ πνπ εληνπίδεη ν ειεγθηήο δηεμάγνληαο ηα 

νπζηαζηηθά θαη αλεμάξηεηα ηεζη κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε γλψκε ηνπ ειεγθηή γηα ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ θηλδχλνπ. Γηαθνξεηηθά, νη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηα ηειεπηαία ζηάδηα κπνξεί λα δψζνπλ ελδείμεηο γηα κε αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο 

νπζηαζηηθψλ ζθαικάησλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ειεγθηήο θαιείηαη λα 

επαλεμεηάζεη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

5β) Καζνξηζκόο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ επξεκάησλ: Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγήζεη ηφζν ηελ απφθιηζε απφ ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, φζν θαη ηε ζεκαληηθφηεηαο ησλ εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ πνπ 

αλαθάιπςε ζηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Οη απνθιίζεηο ζηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ αιιαγή πξνζψπσλ – θιεηδηά, ζε 

ζεκαληηθέο επνρηαθήο θχζεο αιιαγέο ζηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζε αλζξψπηλε 

ακέιεηα. Ο εληνπηζκφο ηέηνησλ απνθιίζεσλ απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή λα ηηο 

θαηαλνήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ειεγθηήο βξεη ιάζε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ πξφγξακκα εμαηηίαο αθαηάιιεινπ ειέγρνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζεη αλ θαη άιια πξνγξάκκαηα έρνπλ 

επεξεαζηεί. Αλ ν ειεγθηήο εληνπίζεη εθνχζηα ή αθνχζηα ιάζε ζηε δηάξθεηα 

δηελέξγεηαο νπζηαζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ ηεζη, δε ζα πξέπεη λα ππνζέζεη πσο είλαη 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηε θχζε ησλ 

ζθαικάησλ, ηε ζεκαληηθφηεηα επίδξαζεο ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο 

θαη θαηά πφζν ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ ε θχζε, ν ρξφλνο θαη ε έθηαζε ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

5γ) Καηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ: Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ειέγρνπ ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ.  

6ν. Κνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ: 

Ο έιεγρνο θαη γεληθφηεξα νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη κέξνο ηνπ, δελ ζα είραλ θακία 

αμία αλ ηα απνηειέζκαηα θαη ε γλψκε ηνπ ειεγθηή δελ θνηλνπνηνχληαλ ζηε δηνίθεζε 

ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ. Δπηπιένλ ν ειεγθηήο ππνρξεψλεηαη απφ ηα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα λα ζπδεηάεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε κία 

επηηξνπή ειέγρνπ ή κε ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ ην αληίζηνηρν επίπεδν εμνπζίαο ή 

επζχλεο κε ηελ επηηξνπή, φπσο ην ζπκβνχιην ησλ δηεπζπληψλ, ή ησλ κεηφρσλ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

2.4  Τπνθείκελν ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ θαη δηακνξθψλεη άπνςε ζρεηηθά κε ηελ δίθαηε 

παξνπζίαζή ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ηεο επηρείξεζεο, ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο αιιά δξα αλεμάξηεηα απφ απηή. Ο ειεγθηήο έρεη ηελ επζχλε λα 

ζρεδηάδεη θαη λα δηεμάγεη ηνλ έιεγρν φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ηέινο λα 

θαηαξηίζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ φπνπ θαηαγξάθεη ηελ γλψκε ηνπ. Οη ειεγθηέο φηαλ 

αλαθέξνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ αιεζή θαη αθξηβή εηθφλα 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, παξέρνπλ 

«εχινγε δηαβεβαίσζε», φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο, δελ 

πεξηέρνπλ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, νθεηιφκελεο ζε απάηε ή ζθάικα (Πξάζηλε Βίβινο, 

2010).  Σα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο ειεγθηήο είλαη α) ε ζεσξεηηθή 

θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, β) ε ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ 

γλψζεηο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ζηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη γ) αλεπίιεπην ήζνο 

(Παπάο, 1999).    

2.4.1 Ννκηθή Δπζύλε Δμσηεξηθνύ Διεγθηή 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηα άξζξα ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επζχλε 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ζε ηξίηνπο, ε νπνία είλαη 

αζηηθή, πνηληθή θαη πεηζαξρηθή. 

Αζηηθή επζύλε 

Ο Νφκνο 2190/1920
8
 «Πεξί Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ» νξίδεη ηελ επζχλε πνπ έρεη ν 

ειεγθηήο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρεη σο εμήο 

                                                           
8
 www.gge.gr 
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Άξζξν 37, παξ. 3 «Οη ειεγθηαί επζχλνληαη θαηά ηελ ελάζθεζηλ ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ δηά παλ πηαίζκα ππνρξενχκελνη εηο απνδεκίσζηλ ηεο Δηαηξείαο. Η εθ ηνπ 

παξφληνο επζχλε δελ δχλαηαη λα απνθιεηζζή ή ηξνπνπνηεζή. Η αμίσζηο ηεο εηαηξείαο 

παξαγξάθεηαη κεηά δηεηίαλ»
9
 

Η επζχλε ηνπ ειεγθηή είλαη δηθαηνπξαθηηθή γηαηί απνξξέεη απφ ηε ζπκβαηηθή 

ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε πνπ ειέγρεη. χκθσλα κε ην άλσζελ άξζξν ν ειεγθηήο ζα 

πξέπεη λα απνδεκηψζεη ηελ επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ ηεο πξνθαιέζεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή απψιεηαο εμαηηίαο ηεο ακέιεηαο ηνπ ζηε δηελέξγεηα ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ε αδπλακία ηνπ ειεγθηή ιφγσ απξνζεμίαο λα 

εληνπίζεη θάπνηα αζπλέπεηα ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα 

λα ππνζηεί θπξψζεηο. Σν άξζξν επίζεο αλαθέξεη πσο ε επζχλε ησλ ειεγθηψλ είλαη 

αδχλαην λα απνθιεηζηεί ή λα ηξνπνπνηεζεί πνπ ζεκαίλεη πσο νη φξνη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ κηαο εηαηξίαο γηα αλάζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, κε πεξηνξηζκφ ηεο 

επζχλεο ηνπ ειεγθηή δελ έρνπλ θακία ηζρχ.  (Παπάο, 1999).  

Η επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απέλαληη ζε ηξίηνπο νξίδεηαη απφ ην Άξζξν 19 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 226 σο εμήο: 

«Ο Οξθσηφο Διεγθηήο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελεξγείαο ή 

παξαιείςεσο ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, εθ' 

φζνλ απηή νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ άζθεζαλ ηνλ έιεγρν θαη 

απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η επζχλε 

πξνο απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ πεληαπιαζίνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ακνηβψλ ηνπ επζπλφκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο ππεξβαίλνπλ ην πξνεγνχκελν φξην. ε πεξίπησζε ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ηα παξαπάλσ φξηα αθνξνχλ ζηνλ θάζε κέηνρν ή εηαίξν 

ρσξηζηά, ε δε εηαηξεία, ζεσξείηαη αιιειεγγχσο ζπλππεχζπλε γηα ηελ θάιπςε ηεο 

πξνζγεησκέλεο απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν δεκίαο.»
10

 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ είλαη ε επηζήκαλζεο ηεο 

χπαξμεο δφινπ θαη βαξηάο ακέιεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί σο πηαίζκα νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε ηξίηνπο θαη ε ηεθκεξίσζε πσο ε δεκία πξνθιήζεθε απφ ηε 

                                                           
9
 Η παξ. 3 πξνζεηέζε δηά ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΝΓ 4237/1962 (Α 123). 

10
 www.taxheaven.gr 



~ 45 ~ 
 

ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ δεκνζηεχηεθε καδί κε ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Παπάο, 1999).  

Πνηληθή επζύλε  

Η πνηληθή επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, δειαδή ε παξάλνκε ζεψξεζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ σο νξζψλ , ε παξαβίαζε ηεο ερεκχζεηαο θαη ε κε αλαθνξά θσιχκαηνο 

ζην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηή νξίδεηαη απφ ην Νφκν 2190/1920 «Πεξί Αλψλπκσλ 

Δηαηξηψλ» σο εμήο: 

Άξζξν 63β:«Διεγθηέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 36, θαζψο θαη ηα πξφζσπα 

ηνπ άξζξνπ 42α παξ. 5
11

, αλ απφ ακέιεηα ζεψξεζαλ σο λνκίκσο έρνληα ππνινγηζκφ 

πνπ θαηαξηίζζεθε παξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηηκσξνχληαη 

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

ειάρηζηνλ ή κε κία απφ ηηο πνηλέο απηέο. ε πεξίπησζε φκσο δφινπ ηηκσξνχληαη κε 

ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 57
12

» 

Άξζξν 63γ,παξ.2:«Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξη ηξηψλ κελψλ παο ειεγθηήο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ,φζηηο δελ ήζειε ηεξήζεη απφιπηνλ ερεκχζεηαλ πεξί ησλ 

παξ'απηνχ παξαηεξεζέλησλ ελ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.» 

                                                           
11

 Άξζξν 42
α
 παξ.5:»Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ: α) ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

β) ην δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε 

ηδηφηεηα ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ λογιςτηρίου. Οι παραπάνω ςε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.» 

 
12

 Άξζξν 57: «Σηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο θαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο ρηιίσλ (1.000) επξψ θαη' 

ειάρηζηνλ ή δηα ηεο εηέξαο ησλ πνηλψλ ηνχησλ:  

α) φζηηο εθ πξνζέζεσο παξέιεηςελ ηελ ζχληαμηλ ηνπ εηεζίνπ ηζνινγηζκνχ πέξαλ ηεο ππφ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο.  

β) φζηηο ελ γλψζεη ζπλέηαμσλ ή ελέθξηλελ ηζνινγηζκφλ ελαληίνλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

γ) φζηηο δνιίσο άλεπ ηζνινγηζκνχ ή ελαληίνλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή δπλάκεη ςεπδνχο ή παξαλφκνπ 

ηζνινγηζκνχ επερείξεζε ηελ δηαλνκήλ θεξδψλ ή ηφθσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο, κε ιεθζέλησλ εθ 

πξαγκαηηθψλ θεξδψλ.  

δ) φζηηο εθ πξνζέζεσο παξέιεηςε λα ζπγθαιέζε Γεληθήλ πλέιεπζηλ θαηά παξάβαζηλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ή θαηαζηαηηθνχ. 

ε) φζηηο θιεζείο δη'εηηνινγεκέλεο πξάμεσο ηεο επνπηηθήο αξρήο λ'απνθαηαζηήζε ηελ θαηά ηνλ λφκνλ 

θαη ην θαηαζηαηηθφλ ηάμηλ ελ ηε δηνηθήζεη ή δηαρεηξίζεη ηεο εηαηξείαο εξλήζε ή εκέιεζε λα 

ζπκκνξθσζή εληφο ηεο ηαρζείζεο απηψ θαηά θαηψηαηνλ φξνλ δεθαπελζεκέξνπ πξνζεζκίαο πξνο ηελ 

πξφζθιεζηλ ηεο επνπηηθήο αξρήο.» 
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Άξζξν 63γ,παξ3:« Γηα ηεο απηήο σο άλσ πνηλήο ηηκσξείηαη παο ειεγθηήο,φζηηο δελ 

εδήισζε θψιεκα αζθήζεσο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ εηο αο ππεξεηεί 

νπσζδήπνηε ή ηπγράλεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηψλ θαη είρε ηαο 

ηδηφηεηαο ηαχηαο νπνηεδήπνηε θαηά ην δηάζηεκα δχν εηψλ πξν ηεο εκέξαο θαζ' ελ 

αλεηέζε απηψ ε άζθεζηο ηνπ ειέγρνπ. Σν απηφ εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ν ειεγθηήο 

ππεξεηή εηο εηαηξείαλ δηνηθνχζαλ θαη' νπζίαλ ηελ εηαηξείαλ εθ' εο δηεηάρζε ν 

έιεγρνο.» 

Πεηζαξρηθή επζύλε 

Η πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή νξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ’ 

αξηζ. 226  

Άξζξν 20,παξ.2:  

α)Πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

β) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ακνηβήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. 

γ) Οηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο δηαηάμεσο ή ησλ δενληνινγηθψλ 

θαλφλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ.» 

Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γηα πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα, φπσο θαη ε πνηλή ηνπ νξίδνληαη πιένλ απφ ην Νφκν 3148/2003 

«Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε 

ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη φρη 

απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 226, σο εμήο: 

Άξζξν 6,παξ.2: «Η παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ.. Σν Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην, ζηηο ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπνληαη ζ’ απηφ, θξίλεη θάζε παξάβαζε ηεο 

ειεγθηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο απφ ηα κέιε ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. θαη επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.» 

Άξζξν 6,παξ.4: «Αλ δηαπηζησζεί φηη ζηελ παξάβαζε είρε ζπκκεηνρή κέινο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ν δηελεξγήζαο ηνλ έιεγρν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
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παξάγξαθν επηβάιινληαη θαη θαηά απηήο. ηελ πεξ πηψζε απηή, ην αλψηαην φξην ηνπ 

πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

νξίδεηαη ζε 1.000.000 επξψ».. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Αλεμαξηεζία & Με Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

 

3. Οξηζκόο ηεο Αλεμαξηεζίαο 

Η αλεμαξηεζία είλαη ε ζεκειηψδεο έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλαηξέρνληαο 

ζηε βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία εληνπίδνπκε πιεζψξα κειεηψλ νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ έλα ζαθή θαη 

νινθιεξσκέλν νξηζκφ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο θαη απνζπάζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο έρεη νξηζηεί απφ ηε 

Γηεζλή Δπηηξνπή Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ (International Auditing Practices 

Committee) ζηηο Γηεζλείο Διεγθηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (International 

Auditing Guidelines – IAG 3,1980), σο «ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη επζχο, έληηκνο 

θαη εηιηθξηλήο ζην επάγγεικά ηνπ. Πξέπεη λα είλαη δίθαηνο θαη λα κε επηηξέπεη ζε 

αξλεηηθά ζηνηρεία λα ππεξηζρχζνπλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ. Πξέπεη λα δηαηεξεί 

ακεξφιεπηε ζηάζε, λα είλαη θαη ηαπηφρξνλα λα θαίλεηαη ειεχζεξνο απφ θάζε 

ελδηαθέξνλ ην νπνίν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη πξαγκαηηθφ, είλαη αζπκβίβαζην κε 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ.» 

Ο φξνο αλεμαξηεζία, φηαλ απηφο αλαθέξεηαη ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, λνείηαη σο 

ε δηακφξθσζε κηαο ακεξφιεπηεο γλψκεο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαζηψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ηνπ 

ειέγρνπ (Arens & Loebbecke, 1994).  Ο Knapp (1985) νξίδεη απιά ηελ αλεμαξηεζία 

σο «ε ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα αληηζηέθεηαη ζηελ πίεζε ηνπ πειάηε».  Σν 

πκβνχιην Αλεμαξηεζίαο (ISB, 2000) νξίδεη ηελ αλεμαξηεζία σο «ηελ απνπζία 

πηέζεσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ νη νπνίνη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ή ζεσξνχληαη πσο 

επεξεάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπ ειεγθηή λα δηελεξγήζεη αληηθεηκεληθά θαη κε 

αθεξαηφηεηα ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία». Η αλεμαξηεζία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο.  
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3.1  Γηαζηάζεηο ηεο Αλεμαξηεζίαο 

Η αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή εμεηάδεηαη, δηεζλψο, απφ δχν φςεηο. Η πξψηε είλαη ε 

αλεμαξηεζία επί ηεο νπζίαο θαη ε δεχηεξε είλαη ε θαηλνκεληθή αλεμαξηεζία.  

Αλεμαξηεζία επί ηεο νπζίαο: ε θαηάζηαζε ηεο θξίζεο πνπ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ελφο ζπκπεξάζκαηνο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο νη νπνίνη δηαθηλδπλεχνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή λα δξα κε αθέξαην 

επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ, επηηπγράλνληαο θαη θαηλνκεληθή αλεμαξηεζία (Barzegar 

& Salehi, 2008).    

Φαηλνκεληθή αλεμαξηεζία: νη ειεγθηέο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν αλεμάξηεηνη επί ηεο 

νπζίαο αιιά πην ζεκαληηθφ είλαη λα θαίλνληαη αλεμάξηεηνη ζηελ εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πειάηε. Γηαθνξεηηθά είλαη ε ππνθεηκεληθή ζρέζε 

φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο θαη νη ηξίηνη (Orren, 1997).  

3.2  Θεζκηθό Πιαίζην ηεο Αλεμαξηεζίαο ζηελ Διιάδα 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν ν Κώδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο είλαη απηφο πνπ 

νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο αλεμαξηεζίαο φπσο επίζεο θαη ηα αζπκβίβαζηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο απηήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα
13

 δελ επηηξέπεηαη ζε ειεγθηηθή εηαηξεία, 

ζηελ νπνία αλήθεη ν Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ δηελεξγεί έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α. ή ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηψλ, ε 

παξνρή νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε ζρέζεο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ νπνία πξνμελείηε ακνηβαηφηεηα ζπκθεξφλησλ, φπσο 

εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο ή αξρέο,, ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο, εξγνιαβίεο, ππεξγνιαβίεο ή άιιν 

ζρήκα θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ επηρείξεζε, πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, εθπξνζψπεζε πξνο 

θνξνινγηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο, ππεξεζίεο ή εξγαζίεο εζσηεξηθνχ ειεγθηή, 

εθπφλεζε κειεηψλ, αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, απνηηκήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη θαη` επζείαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

εηαηξείαο σο εγγξαθέο ή ελζσκαηψλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αλάπηπμε ή 

παξακεηξνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ, εμεχξεζε ζηειερψλ γηα ζέζεηο 

                                                           
13

 www.soel.gr 
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επζχλεο, θαηάξηηζε νξγαλσηηθψλ κειεηψλ θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ, κε εμαίξεζε ην 

ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, απνηηκήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαησκάησλ γηα εηζθνξά, πψιεζε, εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε, ππεξεζίεο 

δηακεζνιάβεζεο ζε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη πσιήζεηο εηαηξεηψλ, πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή δηθαησκάησλ, ππεξεζίεο ζπκβνχινπ επελδχζεσλ, ππεξεζίεο 

εθθαζάξηζεο, ππεξεζίεο εθηάθηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηεο 

εηαηξείαο ζην Υ.Α.Α.. Σέινο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ απαηηείηαη λα 

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

ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί, λα κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρνκέλνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηελ 

θξίζε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ή απνθάζεηο ηνπ ειεγρνκέλνπ, Να ηεξεί 

ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρνκέλσλ ή άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο αληηθεηκεληθέο 

δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ, Να κελ έρεη 

νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρνκέλνπ ή απφ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ, λα κε 

απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρνκέλνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, λα είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα, λα κελ δέρεηαη απφ 

ηνλ ειεγρφκελν πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα, πνπ ππεξβαίλνπλ ην κέηξν ηεο απιήο 

θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ, λα κελ δέρεηαη 

νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο λνκίκνπ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, 

αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ, λα ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα 

θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο 

θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε αλαηηζέκελεο ζ’ απηφλ εξγαζίαο. 

3.3  Απεηιέο γηα ηελ Αλεμαξηεζία 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔΚ, 2002) πξνζεγγίδεη ηελ αλεμαξηεζία αλαγλσξίδνληαο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, πνπ απνηεινχλ δειαδή 
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απεηιέο, θαζψο βνεζνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη  αλαθέξνληαο θάπνηεο 

δηαζθαιίζεηο πνπ ηηο ειαρηζηνπνηνχζαλ. Δληνπίδεη πέληε απεηιέο θαη ηέζζεξηο 

βαζηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

i. Απεηιή απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ (self – interest threat): ε αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή κπνξεί λα απεηιεζεί απφ κία ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ή άιιεο θχζεο. Γηα παξάδεηγκα άκεζν ή έκκεζν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία, ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηηο ακνηβέο πνπ ηνπ θαηαβάιιεη ν 

πειάηεο γηα ειεγθηηθέο ή κε ππεξεζίεο, επηζπκία γηα είζπξαμε θαζπζηεξεκέλσλ 

ακνηβψλ, θφβνο γηα απψιεηα ηνπ πειάηε. 

ii. Απεηιή ηεο απηφ -  αλαζεψξεζεο (self – review threat): αθνξά ηε δπζρέξεηα 

δηαηήξεζεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζε δηαδηθαζίεο απηναλαζεψξεζεο. Γηα παξάδεηγκα 

θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ή ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο 

απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ε δηνίθεζε ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε, ή φηαλ ην 

απνηέιεζκα ή ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελεο απνζηνιήο, ειεγθηηθήο ή κε, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν νξθσηφο ειεγθηήο ή ε εηαηξία ηνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί ή λα 

επαλεθηηκεζεί γηα λα αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξέρνληα έιεγρν. 

iii. Απεηιή απφ ηελ άζθεζε παξέκβαζεο (advocacy threat): ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν εάλ απηφο ιακβάλεη ζέζε ππέξ ή θαηά 

ηνπ πειάηε ηνπ ζε δηαδηθαζία θαη’ αληηδηθία ή ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ε δηαπξαγκάηεπζε ή πξνψζεζε κεηνρψλ ή ηίηισλ ηνπ πειάηε, 

παξέκβαζε ππέξ ηνπ πειάηε ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή ζε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ ειεγθηή  

iv. Απεηιή ηεο νηθεηφηεηαο ή εκπηζηνζχλεο (familiarity or trust threat): ν νξθσηφο 

ειεγθηήο πνπ επεξεάδεηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί ππεξβνιηθά επκελψο απέλαληί 

ηνπ. Έηζη ε δηαηήξεζε καθξψλ θαη ζηελψλ ζρέζεσλ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πειάηε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή εκπηζηνζχλε ζηνλ πειάηε θαη ζε κεησκέλε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. 

v. Απεηιή ηνπ εθθνβηζκνχ : ε δπλαηφηεηα λα απνζαξξπλζεί ν ειεγθηήο λα 

ελεξγήζεη αληηθεηκεληθά ιφγσ ησλ απεηιψλ ελφο, γηα παξάδεηγκα, ηζρπξνχ ή ηδηαίηεξα 

απηαξρηθνχ πειάηε, ή ηνπ θφβνπ πνπ απηφο εκπλέεη. 
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Η ζνβαξφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο απεηιήο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο πνζνηηθνχο 

θαη κε παξάγνληεο φπσο ε έληαζε ηεο, ην θαζεζηψο ηνπ ή ησλ εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ, ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαιεί ηελ απεηιή θαη ην γεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο απεηιήο ν 

νξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε φηη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηάθνξα είδε απεηιψλ. Γεληθά, ζε δεδνκέλεο πεξηζηάζεηο, κηα 

απεηιή κπνξεί λα ζεσξεζεί ζνβαξή εάλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ πιεπξψλ ηεο, κεκνλσκέλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζε απαξάδεθηα πςειφ επίπεδν. 

3.4  Μέηξα Γηαζθάιηζεο ηεο Αλεμαξηεζίαο 

Σα κέηξα δηαζθάιηζεο εμνπδεηεξψλνπλ ή κεηψλνπλ ζε απνδεθηά επίπεδα ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ απεηιψλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Σν επίπεδν ησλ απεηιψλ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί σο έλα ζεκείν ζε έλα ζπλερέο δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ην 

«κεδεληθφ θίλδπλν» θαη θζάλεη ζηνλ «αλψηαην θίλδπλν».  Παξ’ φιν πνπ δε κπνξεί λα 

κεηξεζεί κε αθξίβεηα, ην επίπεδν ηεο απεηιήο πνπ κηα δεδνκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

ζρέζε, ή άιιε πεξίζηαζε αληηπξνζσπεχεη γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζεκείν ζην εζσηεξηθφ ή ζηα άθξα ηνπ δηαζηήκαηνο 

απηνχ. Οη αλαγθαίεο δηαζθαιίζεηο αληηζηνηρνχλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ ειεγθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηα νπνία είλαη α) ην πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε 

(3.2.1), β) ην ζχζηεκα απηνξξχζκηζεο ζην ζχλνιφ ηνπ, δεκφζηεο ξπζκίζεηο θαη 

επνπηεία ηνπ θιάδνπ ησλ ειεγθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ 

(3.2.2) θαη ηέινο γ) ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ν 

νξθσηφο ειεγθηήο (3.2.3.) 

3.4.1 Μέηξα Γηαζθάιηζεο ησλ Διεγρόκελσλ Οηθνλνκηθώλ 

Οληνηήησλ 

 Επίπησζε ηνπ ηόπνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο ειεγρόκελεο νληόηεηαο ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο αλεμαξηεζίαο: Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δηαξζξψζεσλ δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε πνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή είλαη ζθφπηκν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηήξα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη κε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Η δηάθξηζε απηή είλαη ελδεδεηγκέλε ηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο 
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ηεο ίδηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ είλαη ηδίσο ε πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ επελδπηψλ, φζν θαη γηα ηε 

θαηλνκεληθή αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

 Σπκκεηνρή ηνπ νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο: Ο ειεγρφκελνο πειάηεο είλαη απηφο 

πνπ ζε θάπνην βαζκφ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ειεγθηή θαη νξγάλνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ πειάηε απνηεινχλ ην 

πξνζθνξφηεξν κέζν γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ δηαζθαιίζεσλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή κε 

εθείλεο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη λα 

επηηξέςεη ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο πνηφηεηαο λα εμαθξηβψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε 

ηελ απαίηεζε απηή, ν ειεγθηήο πξέπεη, εθφζνλ απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, λα θηλεί ηε δηαδηθαζία απεπζχλνληαο γξαπηψο ζηνλ 

ειεγρφκελν πειάηε πξφζθιεζε λα ζπδεηεζνχλ ηα ζέκαηα απηά 

3.4.2 Αζθάιεηα Πνηόηεηαο 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαίηεζεο αλεμαξηεζίαο, πξέπεη λα ππάξρεη 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαζθαιίζεσλ. Οη δηαζθαιίζεηο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ ειεγθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί κηα επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο θαη δενληνινγίαο 

θαη λα ιεθζεί ππφςε ε επάξθεηα ησλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ 

ηνπ νπνίνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα παξαθνινπζείηαη θαη εμαθξηβψλεηαη ηαθηηθά.  

3.4.3 Γεληθά Μέηξα Γηαζθάιηζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή   

 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θαη έιεγρνο ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ: Δάλ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο είλαη ειεγθηηθή εηαηξεία, ε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα θαηέρεηαη απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα λα 

δηελεξγνχλ λφκηκνπο ειέγρνπο ζηελ Δ.Δ. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

πξέπεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη έλαο κέηνρνο πνπ δελ είλαη 

ειεγθηήο δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

 Τν ζύζηεκα εζσηεξηθήο δηαζθάιηζεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο: Ο νξθσηφο 

ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηο θαη λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.    



~ 54 ~ 
 

3.5  Με Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο 

Οη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (non – audit services) κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία εθηφο απφ ηηο ειεγθηηθέο πνπ παξέρεη έλαο ειεγθηήο ζηελ επηρείξεζε πνπ 

έρεη αλαιάβεη. Η απμαλφκελε δήηεζε γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπκβνπιέο νδήγεζε ηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ, πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο, ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ εμεχξεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ πσο πιένλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε ηηο 

δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο παξά ηελ θχξηα πνπ 

είλαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ 

ησλ θεξδψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

απμήζεθεο απφ 12% ζην 32% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εληζρχνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχ 

δεζκνχο κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε (Salehi, 2009).  Η αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

θεξδψλ απφ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ησλ αξκφδησλ 

ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ππνζέηνπλ πσο νη ειεγθηέο είλαη πξφζπκνη λα 

ζπζηάζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κε αληάιιαγκα λα κε ράζνπλ πειάηεο νη νπνίνη 

ηνπο πιεξψλνπλ ζεκαληηθά πνζά γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο (DeFond, et al., 2002). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, ε ειεγθηηθή εηαηξία Arthur Andersen έιαβε 25 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξείρε θαη 27 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα γηα ηηο κε ειεγθηηθέο
14

.  

3.5.1 Δίδε Με Διεγθηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Σα είδε κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη απηά πνπ 

ελέρνπλ ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή (ΔΔΚ, 

2002) 

  Καηάξηηζε ινγαξηαζκώλ θαη νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: Η ζπκκεηνρή 

ηνπ ειεγθηή ζηελ θαηάξηηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

έρεη δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο: α) ζεκαληηθή ζπκκεηνρή φηαλ ν ειεγθηήο πξνεηνηκάδεη 

ηα βαζηθά ινγηζηηθά έγγξαθα, ηεξεί ηε ινγηζηηθή θαη ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

                                                           
14

 www.ft.com 
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θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δηελεξγεί ζπγρξφλσο θαη ηνλ λφκηκν έιεγρν, β) κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή φηαλ ν ειεγθηήο δελ παξεκβαίλεη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ αιιά αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ πνπ 

πξνηείλεη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε. Παξάδεηγκα παξνρήο 

ζπλδξνκήο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ή 

ηξνπνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ζε βηβιία ηεο ηαμηλφκεζεο ινγαξηαζκψλ ή ζπλαιιαγψλ 

ή άιισλ εγγξάθσλ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ πειάηε. Παξάδεηγκα παξνρήο 

ζπλδξνκήο πνπ δε ζέηεη θαη’ αλάγθε ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία είλαη ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα ή ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πνηα απφ απηά ζα εθαξκφζεη. 

 ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ηερλνινγηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο: ε απνζηνιή λφκηκνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ πιηθψλ κεξψλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν ειεγρφκελνο πειάηεο γηα λα παξάγεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Δάλ ν ειεγθηήο 

ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο ηερλνινγηψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ελδέρεηαη λα ππάξμεη θίλδπλνο 

απηναλαζεψξεζεο. Καη ζε απηή ηε κε ειεγθηηθή ππεξεζία ππάξρεη δηαβάζκηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ λα λνείηαη φηαλ αλαιακβάλεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη επζχλεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κηθξφηεξν φηαλ 

ηνπ δεηείηαη λα παξάζρεη ζηνλ ειεγρφκελν πειάηε κηα επηζθφπεζε ησλ δηαζεζίκσλ 

ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Τπεξεζίεο απνηίκεζεο: Η απνηίκεζε πεξηιακβάλεη ηελ δηαηχπσζε 

παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο, ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη 

ηερληθψλ θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ 

κηαο αμίαο ή κηαο ζεηξάο αμηψλ γηα έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ ή 

γηα κία δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Οη παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

απνηίκεζε κπνξνχλ λα αθνξνχλ εξκελείεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ή πξνζδνθίεο 

γηα ην κέιινλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ γεληθψλ εμειίμεσλ φζν θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιήθζεθαλ ή ζρεδηάδνληαη απφ ηνλ 

ειεγρφκελν πειάηε ή απφ νπνηαδήπνηε άιιν πξφζσπν ηνπ έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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 πκκεηνρή ζηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ηνπ ειεγρόκελνπ πειάηε: Απεηιέο 

απηναλαζεψξεζεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εάλ γηα 

παξάδεηγκα δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ εξγαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απηψλ θαζαπηψλ, ή εάλ ε 

εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη επίζεο θαη ηε θχζε θαη 

ηελ έθηαζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ δηαδηθαζηψλ λφκηκνπ ειέγρνπ.  

 Δλέξγεηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ειεγρόκελνπ πειάηε θαηά ηελ επίιπζε 

δηαθνξώλ: Έλαο ειεγθηήο πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε θαηά 

ηελ επίιπζε δηαθνξάο ή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ζεσξείηαη γεληθά φηη αζθεί παξέκβαζε 

πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα δηαηππψζεη αληηθεηκεληθή 

γλψκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο θίλδπλνο ηεο απηναλαζεψξεζεο πξνθχπηεη 

φηαλ ε ζπλδξνκή γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή λα εθηηκήζεη 

ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπ πειάηε ζηελ αγσγή πνπ έρεη αζθήζεη εάλ απηφ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηα πνζά πνπ εγγξάθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Πξόζιεςε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ: Ο ειεγθηήο απφ ηνλ νπνίν δεηείηαη λα 

βνεζήζεη ηνλ ειεγρφκελν πειάηε θαηά ηελ πξφζιεςε δηεπζπληψλ ή πςειψλ 

ζηειερψλ πξέπεη θαηαξρήλ λα αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα παξάδεηγκα απφ ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη ην πξφζσπν 

πνπ ζα πξνζιεθζεί θαη απφ ηε θχζε ηεο δεηνχκελεο ζπλδξνκήο.  

3.5.2. Αληηκεηώπηζε ησλ Με Διεγθηηθώλ Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Πίλαθαο 3 – «Με ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη Δ.Δ.» 

Σύπνο κε ειεγθηηθήο ππεξεζίαο ύζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Παξνρή δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ Απαγνξεχεηαη 

Πξνεηνηκαζία ινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα 

επηρεηξήζεηο δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο 

Απαγνξεχεηαη εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο  

Τπεξεζίεο αμηνιόγεζεο θαη άιιεο 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

Δπηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα ζηνηρεία δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

Τπεξεζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ Οη απεηιέο θαη νη δηαζθαιίζεηο θάζε 
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πεξίπησζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε πξηλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

ηερλνινγηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο 

Απαγνξεχεηαη εθηφο απφ πνιχ ιίγεο θαη 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο 

Δλέξγεηεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ειεγρόκελνπ 

πειάηε θαηά ηελ επίιπζε δηαθνξώλ 

Δπηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα ζηνηρεία δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Πξόζιεςε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ Απαγνξεχεηαη 

Πεγή: Beattie & Fearnley 

 

3.6  ρέζε κεηαμύ Αλεμαξηεζίαο & Με Διεγθηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Σν ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαζψο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ απαζρνινχλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζν ηνπο 

εξεπλεηέο, φζν θαη ηα αξκφδηα φξγαλα, κε έκθαζε θπξίσο ζηνλ παξάγνληα ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο. Γηα παξάδεηγκα ην 1999 ην 

πκβνχιην ησλ Πξνηχπσλ ηεο Αλεμαξηεζίαο (Independence Standards Board) 

πηνζέηεζε ην Πξφηππν Αλεμαξηεζίαο Νν. 1 , «πδεηήζεηο πεξί αλεμαξηεζίαο κε ηηο 

ειεγθηηθέο επηηξνπέο» ην νπνίν ζπληζηά ζηνπο ειεγθηέο λα παξνπζηάδνπλ γξαπηψο 

ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία. Δμαηηίαο ηεο 

παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζβνιή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ην πξφηππν απαηηεί απφ ηνπο ειεγθηέο λα εκθαλίδνπλ ην χςνο ησλ 

ακνηβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θαζεαπηφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο,  παξάιιεια κε ηε 

θχζε θαη ην χςνο ησλ ακνηβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε (ISB, 1999). Παξνκνίσο θαη ζην ελσκέλν 

Βαζίιεην πηνζεηήζεθε ε ίδηα πξαθηηθή νπηνζψζηε νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ λα ζρεκαηίδνπλ γλψκε γηα ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο. 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα κέζσ ηεο αλαθνξάο ζe  

αξζξνγξαθία θαη  έξεπλεο λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ζίγεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή κε ηελ αχμεζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. 
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Η παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ε πηζαλφηεηα λα 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο έρεη εμεηαζηεί απφ δχν νπηηθέο γσλίεο. Η 

πξψηε πξνζέγγηδε ην ζέκα εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ηξίησλ 

κεξψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο θαη ε δεχηεξε θαη πην αληηθεηκεληθή, πξνζεγγίδεη ην ζέκα κέζσ ηεο ρξήζεο 

κνληέισλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πησρεχζεη θαη ηε γλψκε πνπ δηακφξθσλαλ γηα 

απηέο νη ειεγθηέο ηα έηε πξηλ ηελ πηψρεπζε. Σν δεχηεξν απηφ κνληέιν 

ρξεζηκνπνηνχλ νη Sharma θαη Sidhu (2001), γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ππφζεζή ηνπο πσο 

ε απνπζία εθζέζεσλ ειέγρνπ κε επηθχιαμε ππνδεηθλχνπλ κηα νηθνλνκηθή ζπκθσλία 

κεηαμχ πειάηε θαη ειεγθηή. Ο ειεγθηήο πηζαλψο λα πηζηεχεη θαη λα πείζεη ηνλ πειάηε 

πσο νη εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο κέζσ ησλ κε ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξεη, είλαη ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα. Δμεηάδνληαο έλα ζχλνιν 

49 πησρεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ειεγθηέο πηζαλφλ 

λα δειεάδνληαη απφ ηηο πςειφηεξεο απνιαβέο ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ κε αληάιιαγκα ηελ κείσζε ηνπ βαζκνχ αλεμαξηεζίαο ηνπο. 

Οη Davis et al. (1993), κέζσ ηεο εκπεηξηθήο ηνπο έξεπλαο πξνζπαζνχλ εμεηάζνπλ 

αλ ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Η έξεπλά ηνπο ππνθηλήζεθαλ απφ ηελ 

πηζαλφηεηα φηη, αλ ε δήηεζε γηα ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη ειαζηηθή, ε 

παξαηεξνχκελε αχμεζε ησλ ακνηβψλ ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δήηεζε 

γηα πεξηζζφηεξν έιεγρν απφ φζνπο απνιακβάλνπλ ήδε κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ πεξάζκαηνο ησλ ειεγθηψλ απφ ηε παξνρή γλψζεσλ ζηελ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Αλ νη ειεγθηέο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ έλα κέξνο ηνπ 

θφζηνπο πνπ εμνηθνλνκήζεθε θαη θαηά ζπλέπεηα λα θεξδίζνπλ θάπνηα πνζά κε ηε 

κνξθή πςειφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ακνηβψλ ηφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα 

πξέπεη λα δείμνπλ κία ζεκαληηθή, ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ηηο κε 

ειεγθηηθέο θαη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη πσο νη 

ειεγθηέο πηζαλφ λα ππνθχςνπλ ζηελ ππνλφκεπζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνηπο. 

Ο Wines (1994), ζέινληαο λα εμεηάζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ειεγθηή ιφγσ ηεο παξνρήο κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, 

εξεπλά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζεη αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ 
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θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνδνρψλ ησλ ειεγθηψλ απφ ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ν κέζν φξνο ηεο ακνηβήο γηα ηηο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ κε 

επηθχιαμε είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο 

επηθχιαμε, επνκέλσο έρνπκε επεξεαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ο Craswell (1999), ζεσξψληαο πσο νη έξεπλεο πνπ πξνεγήζεθαλ δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο ζην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ, εξεπλά ην δήηεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα αθφκα κεγαιχηεξν δείγκα θαη 

έλα κνληέιν γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ ειεγθηή, ην νπνίν πεξηέρεη σο κεηαβιεηή ηηο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ειέγρεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

ειεγθηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ίζσο λα κελ είλαη ηε θπξηφηεξε απεηιή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή.   

Οη Allen et al. (2002), εμεηάδνπλ θαηά πφζν ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή παξακέλεη 

αλεπεξέαζηε απφ ην πνζνζηφ ηεο ακνηβήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη 

αθνξνχλ ηφζν ηηο ειεγθηηθέο φζν θαη ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Η αλάιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο γίλεηαη απφ δχν νπηηθέο γσλίεο, α) απφ ηηο ακνηβέο γηα ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ εκθαλίδεη ε ειεγρφκελε επηρείξεζε θαη αθνξνχλ ηελ ειεγθηηθή 

εηαηξία ζην ζχλνιφ ηεο θαη β) απφ ηηο ακνηβέο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζπλεξγάηε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν. Δπίζεο θιίλνπλ πξνο 

ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ξπζκίζεσλ νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ ειεγθηή πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηεξήζεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη εηζεγεηέο ηεο έξεπλαο δελ ζπλεγνξεί 

ππέξ ηεο ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

εμάξηεζεο απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο απνηέιεζκα πνπ 

εμάγεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πσο νη ειεγθηέο έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

ηξνπνπνηνχλ ηε γλψκε ηνπο γηα κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνπ έρεη απφ απηή.    

Οη DeFond, et al. (2002), παξαθηλνχκελνη απφ ηελ ρξενθνπία ηεο Enron θαη ηε 

ζέζπηζε λνκνζεζίαο απφ ην Κνγθξέζν ε νπνία απαγνξεχεη ζηνπο ειεγθηέο λα 

παξέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, εμεηάδνπλ θαηά πφζν επζηαζνχλ 

νη αλεζπρίεο ηνλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ κέζσ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ακνηβψλ απφ ηηο 

κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή.  Γχν είλαη νη ππνζέζεηο 
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πνπ δηεξεπλνχληαη. Η πξψηε ππνζέηεη πσο αλ νη αλεζπρίεο ησλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ 

είλαη δηθαηνινγεκέλεο, νη ακνηβέο απφ ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζα ζρεηίδνληαη 

αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα λα απνθαζίζεη ν ειεγθηήο λα παξνπζηάδεη 

ζηελ έθζεζή ηνπ γλψκε ρσξίο επηθχιαμε. Η δεχηεξε ππνζέηεη πσο ε ζπλνιηθή 

ακνηβή πνπ ιακβάλεη έλαο ειεγθηήο απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο παξνρήο ειεγθηηθψλ θαη 

κε ππεξεζηψλ είλαη θαη απηή αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ πηζαλφηεηα λα απνθαζίζεη 

ν ειεγθηήο λα παξνπζηάδεη ζηελ έθζεζή ηνπ γλψκε ρσξίο επηθχιαμε. Σν δείγκα ηνπο 

απνηεινχληαλ απφ 1.158  πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο δηφηη ην πξφβιεκα ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δελ πξνθχπηεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα 

ζηεξίδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν ππνζέζεηο, ζπλεπψο νη ακνηβέο απφ ηηο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ γλψκεο 

απφ ηνλ ειεγθηή. Δπηπξνζζέησο ηα ζεζκηθά θίλεηξα πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά, 

φπσο ε απψιεηα ηεο θήκεο θαη ην θφζηνο εκπινθήο ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο 

εμηζνξξνπνχλ ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ πςειφηεξεο ακνηβέο. 

Οη Frankel et al. (2002) εμεηάδνληαο έλα δείγκα 3074 ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ 

ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ ακνηβψλ ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ζπλνιηθή 

ακνηβή ηνπ ειεγθηή, ππνζέηνπλ πσο ε πιεξσκή απφ ηνπο πειάηεο κεγαιχηεξσλ 

ηέηνησλ πνζνζηψλ πηζαλφλ απμάλεη ηελ άζθεζε κεγαιχηεξεο επηξξνήο ζηνπο 

ειεγθηέο, δηαθηλδπλεχνληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε θαζψο νη ειεγθηέο ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν 

αλεμάξηεηνη ζηελ πξννπηηθή ηεο πιεξσκήο πςειφηεξσλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο. Σελ ίδηα ππφζεζε εμεηάδνπλ θαη νη (Ashbaugh, et al., 2003), ζε δείγκα 

3170 ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαιήγνληαο φκσο ζην αθξηβψο αληίζεην 

ζπκπέξαζκα.   

Μία αθφκα έξεπλα πνπ αθνξά ηε ζρέζε αλεμαξηεζίαο θαη κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Kinney, Palmrose θαη Scholz (2004). θνπφο 

ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη λα δηαπηζηψζνπλ αλ, απφ ην 1995 έσο ην 2000, νη ακνηβέο απφ 

κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζπλδένληαη κε ηελ αλαδηαηχπσζε – αλακφξθσζε ησλ ήδε 

ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Λακβάλνπλ ππ’ φςε ηνπο ηφζν ηελ ππφζεζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Κνγθξέζνπ πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ακνηβψλ θαη ησλ αλακνξθψζεσλ, φζν θαη ηελ ππφζεζε πσο ππάξρεη 
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αξλεηηθή ζρέζε, δηφηη ε παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ παξέρεη ζηελ ειεγθηηθή 

εηαηξία κία πην πιήξε πιεξνθφξεζε ε νπνία απμάλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

κεηψλεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα γηα αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Η έξεπλα εζηηάδεη ζηηο έμη θαηεγνξίεο ακνηβψλ ησλ εθηά κεγαιχηεξσλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζηηο Η.Π.Α. Σα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πξψηνλ 

φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη εγθαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ αλακνξθψζεσλ, δεχηεξνλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα ηελ ειεγθηηθή εξγαζία, ησλ 

ζπζρεηηδφκελσλ κε ηνλ έιεγρν ακνηβψλ θαη ησλ απξνζδηφξηζησλ κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο αλακφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηξίηνλ φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο ππεξεζίεο 

θαη αλακνξθψζεηο.  

Οη Asare et al. (2005) βιέπνληαο ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηελ πξψηε νπηηθή 

γσλία πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηνχλ έλα πείξακα ζπκπεξηθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζνπλ θαη απηνί ην δηθφ ηνπο ζπκπέξαζκα ζηε βηβιηνγξαθία 

γηα ηελ επίδξαζε ησλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ 

εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζ’ φηη αθνξά ηελ αληηθεηκεληθή δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ αιιά ζηνλ αλ ζα δερηεί έλαλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ 

θπξίσο απφ ηηο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο παξ’ φιν πνπ ε αλάιεςε λένπ πειάηε ζπλεπάγεηαη πςειφηεξα 

θέξδε γηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία, δελ δέρεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε πςεινχ θηλδχλνπ 

πειάηεο, νχηε παξαβιέπεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη Paterson θαη Valencia (2011) επηζεκαίλνληαο ηελ απνπζία εξεπλψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ αηνκηθά ηα δηάθνξα είδε κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ειεγθηή, παξ’ φιν πνπ είλαη δεκνζίσο δηαζέζηκα απφ ην 2003, επηζπκνχλ κε ηελ 

έξεπλά ηνπο λα επεθηείλνπλ ην εξεπλεηηθφ πεδίν. Σν πξψην βήκα είλαη λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηελ ππφζεζε πσο νη επαλαιακβαλφκελεο θαη κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο έρνπλ ηελ ίδηα ζρέζε κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ έδεημαλ πσο ε ζπλερφκελε παξνρή 
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θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη ε κφλε κε ειεγθηηθή ππεξεζία πνπ 

έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ ηεο 

παξνρήο επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ειεγθηή κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Απφ ηελ άιιε ε κε επαλαιακβαλφκελε παξνρή θνξνινγηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ αλακφξθσζε. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ επαλαιακβαλφκελσλ θαη κε 

ππεξεζηψλ πέξαλ ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ ειεγθηή. 

Ο Schmidt (2012), εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θαηά 

πφζν νη δηάδηθνη ηνπ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δίθε πηζηεχνληαο πσο νη έλνξθνη 

ζα ζεσξήζνπλ φηη ηα ζεκαληηθά πνζά ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

ππνλνκεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή θαη θαηά ζπλέπεηα ν έιεγρνο είλαη 

ππνηππψδεο. Σα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πνζψλ γηα 

δηάθνξεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο αλακφξθσζεο κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Κεθάιαην 4
ν
  

Δκπεηξηθή Έξεπλα 

4. Αληηθείκελν ηεο Έξεπλαο 

Σν αληηθείκελν ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ε λέα ξχζκηζε πνπ ηζρχεη ζρεηηθά κε ην 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ εηαηξηψλ, ν νπνίνο ζα δηελεξγείηαη πιένλ απφ ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο θαη φρη απφ ηνπο κέρξη πξφηηλνο, αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο. ηε λέα 

δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ε δηνίθεζε θαη ν 

ινγηζηήο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη νη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο θαη 

πξνζηίζεληαη ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρνπ (Δ.Λ.Σ.Δ.) θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 2238/1994, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» , 

άξζξν 82 παξάγξαθνο 5
15

, «νη νξθσηνί ειεγθηέο ή άιια ειεγθηηθά φξγαλα, 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 75 ηνπ λ. 1969/1991, πνπ ελεξγνχλ, κε 

βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ειεγθηηθήο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ζψκαηνο απηψλ, 

έιεγρν ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ. λ. 2190/1920, φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά, ή άιινπο λφκνπο, ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε 

παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηά ηνλ 

έιεγρν, ζην νηθείν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ην νπνίν πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ζηε 

Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Κάζε παξάιεηςε ησλ πην πάλσ 

πξνζψπσλ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» Οη πην πάλσ 

δηαηάμεηο άξρηζαλ λα ηζρχνπλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 θαη ην 2011 κε βάζε ηελ 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ. 1159/22.7.2011
16

, θαζνξίζηεθε ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα νξίζηεθαλ ηα 

παξαθάησ: 

 

                                                           
15

 Φ.Δ.Κ. 151/Α’/16.9.1994: «Οξθσηνί ειεγθηέο ή άιια ειεγθηηθά φξγαλα, πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 1969/1991, πνπ ελεξγνχλ, κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο 

ειεγθηηθήο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ζψκαηνο απηψλ, έιεγρν ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ή άιινπολφκνπο, ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ 

ηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηά ηνλ 

έιεγρν. ζην νηθείν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, ην νπνίν πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ζηε Γηεχζπλζε Διέγρσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Κάζε παξάιεηςε ησλ πηo πάλσ πξνζψπσλ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 
16

 www.gsis.gr 
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 Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη πξόγξακκα ειέγρνπ: Σν «Δηήζην 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ» αθνξά ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο Α.Δ.) θαη ηηο 

Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.)
17

 πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία 

θαη ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ κε εκεξνκελία 30/06/2011 θαη κεηά. Δθδίδεηαη κεηά απφ 

θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην κεηξψν λ. 3693/2008. Σα αληηθείκελα πνπ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη δηελεξγείηαη κε βάζε ην 

Γηεζλέο Πξφηππν Δξγαζηψλ Γηαζθάιηζεο 3000, «Έξγα Γηαζθάιηζεο πέξαλ ηνπ 

ειέγρνπ ή Δπηζθφπεζεο Ιζηνξηθήο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο». 

 Πεξηερόκελν ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ: Σν Δηήζην 

Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ δηαθξίλεηαη ζε δχν ηκήκαηα, α) ηελ «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ην β) «Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ». Η «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» εθδίδεηαη 

κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ» ην νπνίν αθνξά ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο θαη θνξνινγηθά αληηθείκελα, 1) πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

δηελέξγεηαο ειέγρνπ, 2) πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ειεγρφκελεο εηαηξίαο, 3) έιεγρνο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, 4) έιεγρνο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), 5) 

έιεγρνο Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ), 6) έιεγρνο θνξνινγίαο αθηλήησλ 

(ΦΑΠ), 7) έιεγρνο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) 

θαη θφξνπ ππεξαμίαο απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ (Ν. 2065/1992), 8) έιεγρνη 

ηέινπο ραξηνζήκνπ, 9) ππνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, 10) κεηαζρεκαηηζκνί 

επηρεηξήζεσλ, 11) ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ νκίινπ θαη 12) E – Commerce. Σν 

«Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ» είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

«Δηήζηαο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα 

ηελ ειεγρφκελε εηαηξία , αλάιπζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν 

ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαζψο επίζεο θαη βεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ 

                                                           
17

 χκθσλα κε ην λφκν Ν. 2190/1920 θαη ην Ν. 3190/1955, νη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο φηαλ ζε δχν ζπλερφκελεο ρξήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία παξαθάησ 

θξηηήξηα: α) Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ, β) ν θαζαξφο 

θχθινο ησλ εξγαζηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 5 εθαηνκκχξηα επξψ θαη γ) ν κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 50 άηνκα. Δπίζεο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο νη εηαηξίεο 

πνπ ζπληάζζνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εηήζηεο 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΠΥΠ., φπσο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο ηα ππνθαηαζηήκαηα 

αιινδαπψλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ 
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θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηέζεθαλ εγγξάθσο ππφςε ηεο επηρείξεζεο θαη απηή δηαηχπσζε 

εγγξάθσ ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο.  

 Σύπνο θαη ηζρύο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο: Αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ησλ Νφκηκσλ 

Διεγθηψλ δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ηνπ Πίλαθα 4: 

 Σεθκεξίσζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ από ηνπο Νόκηκνπο Διεγθηέο θαη ηα 

ειεγθηηθά γξαθεία: Σα κέξε ηεο ειεγθηηθήο ηεθκεξίσζεο είλαη α) ν αλαιπηηθφο 

θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηνπ εηδηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα 

θάζε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο», β) ε αλαιπηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο, γ) 

ην Πξνζάξηεκα ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεηψλ θαη γ) ην ζπκπιεξσκέλν 

πξφγξακκα ειέγρνπ. 

 Πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ησλ Νόκηκσλ Διεγθηώλ θαη ειεγθηηθώλ 

γξαθείσλ: Ο πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή, 

δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρνπ κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ειεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη αθνξά ηνπο θαθέινπο ηεθκεξίσζεο.  

 Οξγαλσηηθό πιαίζην, δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ 

ειέγρσλ: Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδηα γηα ην πιαίζην ηεο άληιεζεο πιεξνθφξεζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ζηηο εηαηξίεο γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ αλαπηχζζνληαο κηα εηδηθή εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο ησλ ειέγρσλ, 

πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηηο 30/11/2011. Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο ζα 

πξέπεη ε ειεγθηηθή εηαηξία, κε ηελ αλάιεςε ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, λα ελεκεξψλεη 

ειεθηξνληθά ηελ εθαξκνγή γηα ην γεγνλφο, γηα ην Νφκηκν Διεγθηή/ Διεγθηηθφ 

Γξαθείν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ν έιεγρνο θαη γηα ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα 

νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ.   

 Ακνηβέο Νόκηκσλ Διεγθηώλ/ Διεγθηηθώλ Γξαθείσλ: Οη ακνηβέο γηα ηνπο 

ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε είλαη δηαθξηηέο ζην Σηκνιφγην 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία, πξνζδηνξίδνληαη κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο κε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε θαη εθπίπηνληαη απφ ηα 

θνξνινγεηέα έζνδα. 
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Πίλαθαο 4  «Σύπνη Δθζέζεσλ Φνξνινγηθήο πκκόξθςζεο» 

 πκπέξαζκα 

ρσξίο επηθύιαμε 

πκπέξαζκα ρσξίο 

επηθύιαμε κε ζέκαηα 

έκθαζεο 

πκπέξαζκα κε 

επηθύιαμε 

Αδπλακία έθθξαζεο 

ζπκπεξάζκαηνο ή 

Αξλεηηθό ζπκπέξαζκα 

Πόηε 

εθδίδεηαη 

Όηαλ πξνθχπηνπλ 

θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο ή 

πξνθχπηνπλ «κε 

ζεκαληηθέο» 

παξαβάζεηο 

Όηαλ πξνθχπηνπλ 

ζέκαηα ησλ νπνίσλ ε 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε 

ακθηζβεηείηαη 

Όηαλ πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα κε 

επηθχιαμε (κε 

ζπκκφξθσζε κε 

θνξνινγηθή 

λνκνζεζία) 

Δθδίδεηαη φηαλ 

πξνθχπηεη αδπλακία 

έθθξαζεο 

ζπκπεξάζκαηνο (π.ρ. 

φηαλ δελ 

πξνζθνκηζηνχλ 

ζηνηρεία) ή αξλεηηθφ 

ζπκπέξαζκα (π.ρ. φηαλ 

δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

ειεγθηηθέο 

επαιεζεχζεηο 

πλέπεηεο Δληφο 15 εκεξψλ 

απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο έθζεζεο ζην 

Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 

απνζηέιιεηαη 

ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία επηζηνιή 

ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη α) φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ 

έιεγρν ησλ 

ειεγθηψλ δελ 

πξνέθπςαλ 

παξαβάζεηο, β) φηη 

απηφ γίλεηαη 

θαηαξρήλ δεθηφ 

απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη 

γ) φηη νη 

θνξνινγηθέο 

εγγξαθέο ζα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ 

κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ 

ειέγρσλ 

Δθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ειεγθηηθή 

ππεξεζία εληνιή 

ειέγρνπ γηα ηα ζέκαηα 

έκθαζεο. Οη έιεγρνη 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο θαη 

νινθιεξψλνληαη ζε 

δηάζηεκα φρη αξγφηεξν 

ησλ 18 κελψλ απφ ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο 

απφ ηνπο Νφκηκνπο 

Διεγθηέο/Διεγθηηθά 

γξαθεία ηεο έθζεζεο 

θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

(π.ρ. γηα εηαηξία πνπ 

θιείλεη ρξήζε 

31/12/2011 ε πξνζεζκία 

ιήγεη 10/01/2014). 

Δθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα ειεγθηηθή 

ππεξεζία εληνιή 

ειέγρνπ. Δάλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο πνπ ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα 

θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο κε 

ηνλ έιεγρν εηδηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εθδίδεηαη εληνιή 

ειέγρνπ γηα ηα 

αληηθείκελα απηά. Η 

αξκφδηα ειεγθηηθή 

ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ην Νφκηκν 

Διεγθηή/ Διεγθηηθφ 

Γξαθείν θάζε έγγξαθν 

πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην γηα ηε 

ζχληαμε ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ. 

Δθδίδεηαη εληνιή 

ειέγρνπ απφ ηηο 

αξκφδηεο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Δθφζνλ 

νη παξαβάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο έρνπλ 

εληνπηζηεί απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ Νφκηκσλ 

Διεγθηψλ ζην 

Πξνζάξηεκα ησλ 

αλαιπηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ, 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

απφςεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ 

ινγηζηή – θνξνηέρλε, ν 

νπνίνο πξέπεη λα 

αηηηνινγήζεη γηαηί δελ 

εληφπηζε ηελ παξάβαζε. 

Πεγή: Tax Alert, Οθηψβξηνο 2011, Ernst & Young 
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 Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο από ηε θνξνινγηθή αξρή: Η θνξνινγηθή αξρή 

επηιέγεη έλα δείγκα ηνπιάρηζηνλ 9% απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη απφ Νφκηκνπο 

Διεγθηέο/ Διεγθηηθά Γξαθεία γηα έιεγρν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Οη εηαηξίεο 

επηιέγνληαη κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα, α) πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θιάδνο 

δξαζηεξηφηεηαο), β) νηθνλνκηθά δεδνκέλα (π.ρ. αθαζάξηζηα έζνδα, θέξδε ή δεκίεο), 

γ) ρσξνηαμηθά θαη ρξνληθά δεδνκέλα (π.ρ. ηφπνο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο) 

 Σαθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο από ηε θνξνινγηθή αξρή: Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν λα δηελεξγεζεί θαη ηαθηηθφο 

έιεγρνο ζε πξφζζεην αξηζκφ εηαηξηψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο θαη έγθξηζε απφ Δπηηξνπή. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία φπσο ε ιήςε ή έθδνζε πιαζηψλ/ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπλαιιαγέο κε αλχπαξθηεο θνξνινγηθά εηαηξίεο, παξαβάζεηο transfer 

pricing, ζηνηρεία ή ελδείμεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θηι.  

 Πεηζαξρηθέο Πνηλέο θαη Πξόζηηκα
18

:  Δθφζνλ νη παξαβάζεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εληνπηζηνχλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο, ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ησλ 

Νφκηκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ πνπ έιεγμαλ ηελ εηαηξεία, 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα 

αηηηνινγήζνπλ γηαηί δελ εληφπηζαλ ηελ παξάβαζε, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ζηε 

ζπλέρεηα, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3693/2008 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

2523/1997 φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ 3 ηνπ λ. 

3943/2011. ηελ ίδηα έθζεζε πεξηιακβάλνληαη θαη νη απφςεηο ηνπ θνξνηέρλε - 

ινγηζηή. ( εκ. ζην άξζξν απηφ νξίδεηαη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ ζε πεξηπηψζεηο 

πξνζψπσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ), (άξζξν 6, ηειεπηαίν εδάθην, ηεο 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011) θαη Δθφζνλ απφ κεηαγελέζηεξν έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο 

αξρήο πξνθχςνπλ πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, ζε ζρέζε κε ηα θνξνινγεηέα 

αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, επηβάιιεηαη ζην 

Νφκηκν Διεγθηή πξφζηηκν απφ 10.000 € έσο 100.000 € ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997 παξάγξαθνο 4, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

26 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 3943/2011, αλεμάξηεηα αλ νη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξεία. (άξζξν 10, παξ. 8 ηεο 

                                                           
18

 www.taxheaven.gr 
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ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Σν πην πάλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη θαη ζην ειεγθηηθφ 

γξαθείν ζην νπνίν αλήθεη ν Νφκηκνο Διεγθηήο (άξζξν 10, παξ. 9 ηεο 

ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Δπίζεο ηα πξφζηηκα, κε επζχλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ κε αλαθνξά ζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, ηελ ειεγρφκελε 

εηαηξεία, ην Νφκηκν Διεγθηή θαη ην ειεγθηηθφ Γξαθείν πνπ αθνξνχλ θαη ζε φηη 

αθνξά ηηο Γηνηθεηηθέο Δπζχλεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3693/2008. 

(άξζξν 10, παξ. 10 θαη 11, ηεο ΠΟΛ.1159/22.7.2011). 

β) Απφ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο (ζα δηελεξγνχληαη απφ ζπλεξγεία ζηειερψλ ηεο 

ΔΛΣΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) κπνξεί λα πξνθχςνπλ επξήκαηα, κε 

βάζε ηα νπνία κπνξεί θαηά πεξίπησζε ή λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο γηα βειηίσζε 

ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Ννκίκσλ Διεγθηψλ θαη ειεγθηηθψλ γξαθείσλ, 

ή λα γίλεη παξαπνκπή ππνζέζεσλ ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο ΔΛΣΔ θαη εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3148/2003 εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

(άξζξν 7, παξ. 5 ηεο ΠΟΛ.1159/22.7.2011). Οη Νφκηκνη Διεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία, πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ ή πνηληθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε κε νξζή 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θέξνπλ αιιειέγγπα, πεξηνξηζκέλε επζχλε, γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπληζηνχλ δφιν απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαη ππήξμε απψιεηα 

γηα ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

3693/2008, ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο : «1. Οη λφκηκνη ειεγθηέο, ηα ειεγθηηθά 

γξαθεία θαη νη ειεγθηηθέο νληφηεηεο ηξίησλ ρσξψλ επζχλνληαη γηα θάζε δεκηά απφ 

ζεηηθή ελέξγεηα ή παξάιεηςε. 2. Η επζχλε γηα απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ην δεθαπιάζην ησλ ακνηβψλ ηνπ επζπλφκελνπ λφκηκνπ ειεγθηή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν. 

4.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε γλψκε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ λέα αξκνδηφηεηα πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν λφκνο, απηή δειαδή ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ησλ δχν λέσλ νξγάλσλ ζηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ, ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρνπ θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Σέινο ιφγσ ηεο εθηελήο αλαθνξάο ζην 

δήηεκα ηεο αλεμαξηεζίαο ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εμεηάδεηαη ε γλψκε ησλ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/111
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12518
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3693/year/2008/article/29
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
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ειεγθηψλ ζρεηηθά κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο δηαζθάιηζεο απηήο, ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ. 

4.2 Σξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο 

Η έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην 

ηέινο ηεο εξγαζίαο. Η δνκή ησλ εξσηήζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε 

είλαη νη ζπλήζεηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εξσηψκελν θαη ε δεχηεξε 

είλαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Η κνξθή ησλ 

εξσηήζεσλ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε θσδηθνπνίεζή 

ηνπο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε.  Σν εξσηεκαηνιφγην απνζηάιζεθε κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν (e –mail) ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν ηνπ 

.Ο.Δ.Λ. νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

4.3 Δπεμεξγαζία Δξσηεκαηνινγίσλ 

Η επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θσδηθνπνηήζεθε 

ζην πξφγξακκα ηνπ Microsoft Office, Excel θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε έγηλε κε 

ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 20. Σν ηεζη αλεμαξηεζίαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ην 

Chi – square test (ρ
2
) θαη o ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εμεηάζηεθε κε βάζε ηνπο 

Pearson θαη Spearman. Πην αλαιπηηθά ην ρ
2
 είλαη έλαο έιεγρνο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα απνηεινχληαη κφλν απφ 

νλνκαζηηθέο (θαηεγνξηθέο) κεηαβιεηέο. Η βαζηθή αξρή ηνπ ειέγρνπ ρ
2
 είλαη ε 

ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα, κε ηηο 

ζπρλφηεηεο πνπ πεξηκέλνπκε λα ππάξρνπλ ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη 

ην δείγκα. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη έλαο δείθηεο ηεο δηαζπνξάο ησλ 

δεδνκέλσλ γχξσ απφ κία επζεία, ηε γξακκή βέιηηζηεο πξνζαξκνγήο. Οη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ ηελ απφιπηε κέγηζηε ηηκή ηνπ 1.00 κέρξη ηελ ειάρηζηε 

ηηκή ηνπ 0.00. Μία ζπζρέηηζε  κε ηηκή 1.00 ζεκαίλεη φηη φια ηα ζεκεία ησλ 

δεδνκέλσλ ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζηελ επζεία γξακκή, ελψ κηα ζπζρέηηζε 0.00 

ζεκαίλεη φηη φια ηα δεδνκέλα δελ πξνζαξκφδνληαη θαζφινπ θαιά ζηελ επζεία. 

Μεξηθνί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο έρνπλ έλα αξλεηηθφ πξφζεκν κπξνζηά ηνπο, φπσο -

1.00 ή -0.50. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη ε θιίζε ηεο πξνζαξκνδφκελεο 

επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ είλαη αξλεηηθή – 
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δειαδή ε επζεία γξακκή δείρλεη πξνο ηα θάησ απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά (Howitt 

& Cramer, 2010). 
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Κεθάιαην 5
ν
 

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

5. Γεληθά ηαηηζηηθά Απνηειέζκαηα 

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλαιχνληαη είλαη 56, κε ηνπο εξσηεζέληεο λα 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Σν βέβαην είλαη πσο ζην ζχλνιφ ηνπο, εθηφο ηξηψλ πεξηπηψζεσλ, ζπκθσλνχλ πσο ε 

ζχληαμε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο είλαη κηα 

ζεηηθή εμέιημε γηα ην επάγγεικά ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα θξίλνπλ ην εηήζην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ α) γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε θνξνδηαθπγή ε νπνία φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ κεγάιε, θαζψο ην 33,9%, ζπλεγνξεί ππέξ απηήο ηεο 

άπνςεο, β) γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο, φπνπ θαη εδψ, κε πνζνζηφ 30,4% ζεσξείηαη πάξα πνιχ 

κεγάιε, γ) γηα ηε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, φπνπ έρνπκε κηα 

κηθξή δηαθνξνπνίεζε θαζψο ην 37,5% ζεσξεί πσο ζα είλαη πνιχ κεγάιε θαη φρη πάξα 

πνιχ κεγάιε φπσο ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, δ) γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ,  φπνπ παξαηεξείηαη θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (48,2%) ππέξ ηεο άπνςεο πσο ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάιε, θαη ε) γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαηαρψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ, ε νπνία είλαη θαη 

απηή πάξα πνιχ κεγάιε κε πνζνζηφ 46,4%. 

Η Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρνπ είλαη απφ ηα λέα κέξε πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηε δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ ζα 

δηαδξακαηίζεη ζηελ πνηνηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. Η απάληεζε θαίλεηαη λα είλαη ελζαξξπληηθή θαζψο ην 53,6% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ν ξφινο ηεο ζα είλαη ζεκαληηθφο. 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απνηειεί θαη απηή έλα απφ ηα 

λέα κέξε ζηε δηαδηθαζία ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ζπλεπψο δε ζα κπνξνχζε λα κελ 

εμεηαζηεί θαη ε δηθή ηεο ζπκβνιή πξψηνλ ζηελ άληιεζε πιεξνθφξεζεο, δεχηεξνλ 

ζηελ επθνιία επηθνηλσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ηξίηνλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 
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δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο φπνπ θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη πσο ζα είλαη θαιή κε πνζνζηά 

32,1%, 42,9% θαη 48,2% αληίζηνηρα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ζρφιην 

δχν εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Ο πξψηνο εξσηψκελνο δηθαηνιφγεζε ηε κε απάληεζή ηνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε επηζεκαίλνληαο πσο «Γελ είλαη ζε ζέζε νχηε αξκφδηνο έλαο 

ειεγθηήο λα απαληήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. Δλδερνκέλσο, ην ψκα Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ), ην ηερληθφ ηκήκα ηεο Epsilon πνπ έρεη ζρεδηάζεη ην 

ζρεηηθφ πξφγξακκα θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη 

ίζσο ε ΔΛΣΔ λα είλαη πην αξκφδηνη ζηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο.» 

θαη ν δεχηεξνο επηζήκαλε πσο «Γε κπνξνχκε λα ηελ αμηνινγήζνπκε γηαηί δελ έρεη 

γίλεη αθφκε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη άληιεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο».  

Σέινο, ε εξψηεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν, ιφγσ ηεο απφδνζεο πςειψλ πξνζηίκσλ θαίλεηαη 

πσο πξαγκαηηθά ηελ εληζρχεη θαζψο ην 48,2% απάληεζε ζεηηθά. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ 

θάζε εξψηεζεο. 

Πίλαθαο 5 «ηαηηζηηθά Απνηειέζκαηα» 

 πρλόηεηα  Πνζνζηό 

Δξώηεζε 1: Φύιιν 

Άληξαο  48 85,7% 

Γπλαίθα 8 14,3% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 2: Ηιηθία 

<35 6 10,7% 

36 – 50 38 67,9% 

>51 12 21,4% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 3: Δθπαίδεπζε 

Παλεπ/θή εθπαίδεπζε 31 55,4% 

Master/Γηδαθηνξηθφ 25 44,6% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 4: Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

<7 ρξφληα 0 0 

8-15 ρξφληα 19 33,9% 

15-22 ρξφληα 16 28,6% 
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>22 ρξφληα 21 37,5% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 5: Δξγάδεζηε σο   

Διεχζεξνο επαγ/ηίαο 3 5,4% 

Μέινο ειεγ/θήο εηαηξίαο 53 94,6% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 6: Πώο θξίλεηε ηε λέα ξύζκηζε γηα ην 

θνξνινγηθό έιεγρν ησλ εηαηξηώλ (Α.Δ. – Δ.Π.Δ.) κε ηελ 

έθδνζε εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ από ηνπο 

Οξθσηνύο Διεγθηέο; 

  

Θεηηθά 53 94,6% 

Αξλεηηθά 2 3,6% 

Αδηάθνξν 1 1,8% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 7: Παξαθαιώ αμηνινγείζηε ηε ζπκβνιή ηνπ 

εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ 

  

α) γηα ηελ απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο   

Πάξα πνιχ 19 33,9% 

Πνιχ 15 26,8% 

Αξθεηά  15 26,8% 

Λίγν 6 10,7% 

Καζφινπ 1 1,8% 

χλνιν 56 100,00% 

β) γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο ηεο 

ειεγρόκελεο εηαηξίαο 

  

Πάξα πνιχ 17 30,4% 

Πνιχ 14 25,0% 

Αξθεηά  16 28,6% 

Λίγν 5 8,9% 

Καζφινπ 4 7,1% 

χλνιν 56 100,00% 

γ) γηα ηελ αύμεζε ησλ δεκόζησλ εζόδσλ   

Πάξα πνιχ 17 30,4% 

Πνιχ 21 37,5% 

Αξθεηά  10 17,9% 

Λίγν 7 12,5% 

Καζφινπ 1 1,8% 

χλνιν 56 100,00% 

δ) γηα ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθώλ ειέγρσλ   

Πάξα πνιχ 27 48,2% 

Πνιχ 17 30,4% 

Αξθεηά  7 12,5% 
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Λίγν 0 0 

Καζφινπ 5 8,9% 

χλνιν 56 100,00% 

ε) γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ θνξνινγηθώλ αλακνξθώζεσλ   

Πάξα πνιχ 26 46,4% 

Πνιχ 18 32,1% 

Αξθεηά  7 12,5% 

Λίγν 4 1,8% 

Καζφινπ 56 7,1% 

χλνιν   

Δξώηεζε 8: Ση ξόιν πηζηεύεηαη πσο ζα δηαδξακαηίζεη 

ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(Δ.Λ.Σ.Δ.) ζηελ πνηνηηθή απεηθόληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ; 

  

Πνιχ ζεκαληηθφ 12 21,4% 

εκαληηθφ 30 53,6% 

Οπδέηεξν 7 12,5% 

Λίγν ζεκαληηθφ 4 7,1% 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 2 3,6% 

Γελ απαληήζεθε 1 1,8% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 9: Παξαθαιώ αμηνινγείζηε ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

  

α) γηα ηε ζπκβνιή ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ    

Άξηζηε  1 1,8% 

Πνιχ θαιή  15 26,8% 

Καιή 18 32,1% 

Λίγν θαιή 15 26,8% 

Καθή 5 8,9% 

Γελ απαληήζεθε 2 3,6% 

χλνιν 56 100,00% 

β) γηα ηελ επθνιία ζηελ επηθνηλσλία ησλ εκπιεθόκελσλ   

Άξηζηε  1 1,8% 

Πνιχ θαιή  6 10,7% 

Καιή 24 42,9% 

Λίγν θαιή 18 32,1% 

Καθή 5 8,9% 

Γελ απαληήζεθε 2 3,6% 
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χλνιν 56 100,00% 

γ) ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

θνξνινγηθνύο ειέγρνπο 

  

Άξηζηε  1 1,8% 

Πνιχ θαιή  10 17,9% 

Καιή 27 48,2% 

Λίγν θαιή 12 21,4% 

Καθή 2 3,6% 

Γελ απαληήζεθε 4 7,1% 

χλνιν 56 100,00% 

Δξώηεζε 10:  Η απόδνζε πςειώλ πξνζηίκσλ εληζρύεη 

ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνλ έιεγρν; 

  

Ναη 27 48,2% 

Όρη 20 35,7% 

Γελ γλσξίδσ 8 14,3% 

Γελ απαληήζεθε 1 1,8% 

χλνιν 56 100,00% 

 

5.1  Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην ηεζη αλεμαξηεζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Chi – square. Οη ζρέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ είλαη κεηαμχ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην πηζηνπνηεηηθφ. Γηα παξάδεηγκα αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ειηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ αλ είλαη ζεηηθή ε λέα 

δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ή αλ ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία επεξεάδεη ηε γλψκε 

ηνπο γηα  ηε ζπκβνιή ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.. Η κεδεληθή ππφζεζε (H0) πνπ γίλεηαη, φπσο είλαη 

θαη ην ζχλεζεο, ππνζέηεη πσο νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη ε δεχηεξε 

ππφζεζε (H1), ππνζέηεη πσο νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα δελ βξέζεθε θάπνηα εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζεκαίλεη πσο δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη πεξηζζφηεξεο ηηκέο ηνπ Sig. x
2
, πνπ καο ελδηαθέξεη 

λα ζπγθξίλνπκε κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p=0,05) ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πνιχ πην πςειέο απφ ην επηηξεπηφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Οη κφλεο εμαηξέζεηο ήηαλ 

δχν θαη αθνξνχζαλ ηελ εμάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ησλ ζηνηρείσλ (Sig. x
2
=0,002<p 0.05) θαη ε 

εμάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην ξφιν ηεο Γ.Γ.Π.. ζηελ επηθνηλσλία ησλ 
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εκπιεθφκελσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ αλεμαξηεζίαο θαίλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6. 

Πίλαθαο 6 «Απνηειέζκαηα Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο» 

πζρεηηδόκελεο 

εξσηήζεηο 

Σηκή 

Sig. x
2
 

Σηκή 

p 

πζρεηηδόκελεο 

εξσηήζεηο 

Σηκή 

Sig. x
2
 

Σηκή 

p 

2 κε 6 0,231 0,005 4 κε 6 0,634 0,05 

3 κε 6 0,658 0,005 4 κε 7α) 0,048 0,05 

3 κε 7α) 0,142 0,05 4 κε 7β) 0,311 0,05 

3 κε 7β) 0,074 0,05 4 κε 7γ) 0,123 0,05 

3 κε 7γ) 0,728 0,05 4 κε 7δ) 0,272 0,05 

3 κε 7δ) 0,371 0,05 4 κε 7ε) 0,222 0,05 

3 κε 7ε) 0,319 0,05 4 κε 8 0,123 0,05 

3 κε 8  0,548 0,05 4 κε 9α) 0,071 0,05 

3 κε 9α) 0,231 0,05 4 κε 9β) 0,2 0,05 

3 κε 9β) 0,048 0,05 4 κε 9γ) 0,592 0,05 

3 κε 9γ) 0,483 0,05 4 κε 10 0,177 0,05 

3 κε 10  0,002 0,05   0,05 

 

5.2 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη Pearson θαη Spearman. Η πξψηε ζπζρέηηζε έγηλε κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ γηα ην ξφιν ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. θαη ηνπ ξφινπ ηεο Γ.Γ.Π.. πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηαζηεί αλ νη εξσηεζέληεο έρνπλ ηελ ίδηα γλψκε γηα ηνπο δχν θνξείο. Η 

ζπζρέηηζε γίλεηαη γηα θάζε ππνεξψηεκα ηεο εξψηεζεο 9 ρσξηζηά. ’ φηη αθνξά ην 

πξψην ππνεξψηεκα ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνχκελα θαζψο κε βάζε ην 

ζπληειεζηή Pearson δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε (Sig. x
2
=0.82>p=0.05) ελψ κε βάζε ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman (Sig. x2=0,025<π=0,05) ππάξρεη. Σν δηάγξακκα 

βνεζάεη ζηελ εμαγσγή ελφο πην ζίγνπξνπ απνηειέζκαηνο. Η κεγάιε δηαζπνξά ησλ 

ζεκείσλ ζην Γηάγξακκα 1 δείρλεη πσο δελ ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε. 
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Γηάγξακκα 1 «πζρέηηζε Δξσηήζεσλ 8 – 9» 

’ φηη αθνξά ην δεχηεξν ππνεξψηεκα ηα απνηειέζκαηα είλαη πην μεθάζαξα θαζψο θαη 

νη δχν δείθηεο (Pearson 0.034 – Spearman 0.010 <p=0.05) δείρλνπλ πσο ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εξψηεζεο 8 θαη ηνπ δεχηεξνπ ππνεξσηήκαηνο ηεο εξψηεζεο 9. 

Σέινο ζρεηηθά κε ην ηξίην ππνεξψηεκα θαη πάιη νη δχν ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

(Pearson 0,299 – Spearman 0,059 >p=0.05) ζπκθσλνχλ πσο δελ ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ηεο εξψηεζεο 8 θαη ηνπ ππνεξσηήκαηνο γ ηεο εξψηεζεο 9. 
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Κεθάιαην 6
ν 

πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηελεξγήζεθε ην 

δηάζηεκα κεηαμχ 25/09/2012 θαη 25/10/2012, κε ζέκα ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

δηαδηθαζίαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ βιέπεη ζεηηθά ηε λέα απηή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ ε ζπκβνιή ησλ 

δχν λέσλ κεξψλ, ηεο Δπηηξνπήο Διεγθηηθήο Σππνπνίεζεο & Διέγρνπ θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θξίλεηαη σο ζεκαληηθή θαη θαιή 

αληίζηνηρα, πνπ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο πσο , ζ’ φηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηα αληηθείκελα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην -  απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο,  παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, ζπζηεκαηνπνίεζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη θαηαρψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ -, ε 

γλψκε ησλ ειεγθηψλ είλαη πσο ε ζπκβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα βέβαηα δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά αξλεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Η 

έζησ θαη κε ειάρηζηε δηαθνξά ζεηηθή απάληεζε ζηελ απνθπγή ππνλφκεπζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ιφγσ ηεο επηβνιήο πςειψλ πξνζηίκσλ, εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα 

πξαγκαηηθήο απεηθφληζεο ησλ ζηνηρείσλ.  

Σέινο παξφιν πνπ αλακελφηαλ ε ζρέζε εμάξηεζε κεηαμχ θάπνησλ δεκνγξαθηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ, δελ ήηαλ δπλαηφ λα βξεζεί θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. 
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Δπίινγνο 

Με ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε ε πξνζπάζεηα αλαζθφπεζεο ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο ειεγθηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο θαηεγνξίαο απηήο, ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηελέξγεηα νξζψλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ 

είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ δηεμάγεη ηνλ έιεγρν. Η κεγαιχηεξε απεηιή 

γηα ηελ αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ είλαη ε ηαπηφρξνλε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη κε 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεκαληηθήο εμάξηεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο απφ 

ηεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ ςεπδή θαη αλαθξηβή εκθάληζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η αζπλέπεηα απηή νδεγεί ζε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα θαζψο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ζηελ νπζία παξαπιαλεηηθέο. 

Η εκπεηξηθή έξεπλα πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα ην θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ είρε ζην ζχλνιφ ηεο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ νη ειεγθηέο θαινχληαη λα δηελεξγήζνπλ θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο, ζπλεπψο ε δηελέξγεηα κηαο λέαο έξεπλαο ζην κέιινλ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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Παξάξηεκα 

Επωηημαηολόγιο 

  Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία – ραξαθηεξηζηηθά 

1. Φύιιν 

Άληξαο  

Γπλαίθα  

 

2. Ηιηθία 

<35  

36-50   

>51  

 

3. Δθπαίδεπζε 

Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε  

Master / Γηδαθηνξηθφ  

 

 

4. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

<7 ρξφληα  

8-15 ρξφληα  

15-22 ρξφληα  

>22 ρξφληα  

 

5. Δξγάδεζηε σο 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο  

Μέινο ειεγθηηθήο εηαηξίαο  

 

 Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα 

6. Πώο θξίλεηε ηε λέα ξύζκηζε γηα ην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ εηαηξηώλ (Α.Δ. 

– Δ.Π.Δ.) κε ηελ έθδνζε εηήζηνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ από ηνπο 

Οξθσηνύο Διεγθηέο; 

 

Θεηηθά  

Αξλεηηθά  

Αδηάθνξν  

 

7. Παξαθαιώ αμηνινγείζηε ηε ζπκβνιή ηνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ 

πηζηνπνηεηηθνύ  

(1=πάξα πνιύ, 2=πνιύ, 3=αξθεηά, 4=ιίγν, 5= θαζόινπ) 
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 1 2 3 4 5 

α) γηα ηελ απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο      

β) γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο 
     

γ) γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ      

δ) γηα ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ      

ε) γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ αλακνξθψζεσλ      

 

8. Ση ξόιν πηζηεύεηαη πσο ζα δηαδξακαηίζεη ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) ζηελ πνηνηηθή απεηθόληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ; 

 

Πνιχ 

ζεκαληηθφ 

εκαληηθφ Οπδέηεξν Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

     

 

9. Παξαθαιώ αμηνινγείζηε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ  

 

 Άξηζηε Πνιχ 

θαιή 

Καιή Λίγν 

θαιή 

Καθή 

α) γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ 

άληιεζε πιεξνθφξεζεο 

     

β) γηα ηελ επθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ εκπιεθφκελσλ 

     

γ) ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 

     

 

10. Η απόδνζε πςειώλ πξνζηίκσλ εληζρύεη ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ έιεγρν; 

Ναη  Όρη  Γε γλσξίδσ  
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