
 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 
 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

της  

 

 

ΜΑΡΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ  

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος Νεγκάκης 
 
 
 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

 

Σεπτέµβριος 2013 



 2

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Από τα αρχαία χρόνια ο έλεγχος είχε θετική συµβολή στη λειτουργία της οικονοµίας και την 

πρόοδο της κάθε χώρας. Μέσα στο τρέχον οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο ρόλος 

της ελεγκτικής αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. 
Ο κύριος σκοπός εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την σηµασία των 

διαφορετικών ειδών ελέγχου, που εφαρµόζονται στην πράξη από τις επιχειρήσεις 

Συγκεκριµένα εξετάζονται οι διαδικασίες του εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού 

ελέγχου.  

    Λόγω όµως του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις και οι 

ελεγκτές θα πρέπει να συµµορφωθούν και µε τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται, όπως 

είναι η πιστοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής συµµόρφωσης τους.  

     Η µελέτη των διαφορετικών αυτών ελεγκτικών διαδικασιών αποτυπώνει τη σηµασία 

και τη σπουδαιότητα του ελέγχου τόσο για την αποτελεσµατική λειτουργία των ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων όσο και για το σύνολο της οικονοµίας και της κοινωνίας, µέσα στις οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

 

Λέξεις- κλειδιά: ελεγκτική, εσωτερικός έλεγχος, εξωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, 

φορολογικό πιστοποιητικό, ασφαλιστικό πιστοποιητικό 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε κάθε κοινωνία, οι οικονοµικές αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις διαθέσιµες 

πληροφορίες κατά το χρόνο λήψης αυτών. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστες και συνεπείς µε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Καθώς η κοινωνία γίνεται 

πιο πολύπλοκη, υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ότι αναξιόπιστες πληροφορίες θα παρέχονται 

στους φορείς λήψης αποφάσεων, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις.  

    Ο έλεγχος καθιερώνεται ως ένας τρόπος για την επίλυση του προβλήµατος των 

αναξιόπιστων πληροφοριών, την έγκαιρης διαπίστωσης προβληµάτων και την εφαρµογή 

διορθωτικών κινήσεων.  

    Ο ελεγκτής, ανεξάρτητα από τη µορφή του ελέγχου, έχει ως στόχο την παροχή 

βοήθειας και συµβουλών στον ελεγχόµενο φορέα και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Οι ελεγµένες πληροφορίες χρησιµοποιούνται έπειτα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε 

βάση την παραδοχή ότι είναι αρκετά πλήρεις, ακριβείς και αµερόληπτες.  

     Καθώς όµως το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο οι επιχειρήσεις όσο 

και οι ελεγκτές µεταβάλλεται συνεχώς και γίνεται πιο πολύπλοκο, µεταβάλλονται συνεχώς 

και οι απαιτήσεις στις οποίες αυτοί πρέπει να ανταποκρίνονται και παράλληλα η ελεγκτική 

διαδικασία εξελίσσεται.  

    Οι συνθήκες της αγοράς έχουν µεταβληθεί δυσµενώς. Η ελεγκτική είναι ένας κλάδος 

που συνολικά περικλείει την οικονοµία και συµβάλλει στην κανονιστική πτυχή της 

λειτουργίας της. Μέσα στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον, η ελεγκτική έχει υποστεί τόσο 

άµεσες όσο και έµµεσες συνέπειες από πολλές οπτικές γωνίες. Μέσα στις συνθήκες αυτές το 

έργο των ελεγκτών έχει να αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται µια 

διαφορετική στάση και αναθεωρηµένη µεθοδολογία από αυτούς.  

    Η παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζει τις διαδικασίες ελέγχου που 

ακολουθούνται σήµερα από τις επιχειρήσεις καθώς και τις νέες απαιτήσεις στο τοµέα του 

ελέγχου, αποτέλεσµα του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος. Στόχος της είναι µια 

προσέγγιση της ελεγκτικής διαδικασίας, των εννοιών, των αρχών και των κανόνων αυτής µε 

βάση και τα ελεγκτικά πρότυπα.  
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    Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια µε βάση και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

των διαφορετικών κατηγοριών ελέγχου που λαµβάνουν χώρα µέσα σε µια οικονοµική µονάδα 

κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους.  

    Αφού γίνει µια εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο σχετικά µε τον κλάδο της ελεγκτικής, 

τα είδη του ελέγχου και τις κατηγορίες των ελεγκτών, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις. Αναλύονται ο 

ρόλος και τα χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Ελέγχου µέσα σε µια οικονοµική µονάδα,  ο 

κώδικας δεοντολογίας που διέπει το έργο των εσωτερικών ελεγκτών αλλά και τα 

επαγγελµατικά πρότυπα µε βάση τα οποία διεξάγεται ο εσωτερικός έλεγχος.  

    Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρίας από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου αυτού γίνεται µια 

παρουσίαση της σχέσης µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, των οµοιοτήτων και 

διαφορών των δύο διαδικασιών.  

    Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύεται ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων. 

Συγκεκριµένα παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη αυτού, οι συνέπειες του καθώς και τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ελεγκτή και ελεγχόµενου.  

    Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δύο νέες διαδικασίες στο χώρο 

της ελεγκτικής, αποτέλεσµα και των τρεχουσών οικονοµικών συνθηκών, η έκδοση του 

πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

1.1 Έννοια της Ελεγκτικής  

 

Πολλοί ορισµοί έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια για την έννοια της ελεγκτικής και του 

ελέγχου. Η πιο περιεκτική εννοιολογική οριοθέτηση της ελεγκτικής ορίζει ότι: η ελεγκτική 

αποτελεί τον επιστηµονικό κλάδο της συστηµατικής διαδικασίας συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση 

πρόσωπο, τα οποία αφορούν µετρήσιµες πληροφορίες συγκεκριµένης οικονοµικής µονάδας, 

µε σκοπό να εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο 

οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα κριτήρια. 

    Στόχος του έλεγχου αποτελεί  η παροχή µε την µορφή προτάσεων, βοήθειας και 

συµβουλών προς τον ελεγχόµενο φορέα ή υπηρεσία και αυτούς που έχουν την ευθύνη, έτσι 

ώστε να ληφθούν οι  απαραίτητες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στη λύση των προβληµάτων 

και την εξάλειψη των φαινοµένων παραβατικότητας που πιθανώς εντοπίστηκαν.  

    Από τον παραπάνω ορισµό της ελεγκτικής προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

κλάδου αυτού. Συγκεκριµένα η ελεγκτική:  

� αποτελεί µια συστηµατική, καλά δοµηµένη και οργανωµένη σειρά διαδικασιών 

� περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και αξιολόγηση ελεγκτικών τεκµηρίων 

� προσδιορίζει το βαθµό ανταπόκρισης µετρήσιµων πληροφοριών µε προκαθορισµένα 

κριτήρια 

� διενεργείται από ικανό και ανεξάρτητο που διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελµατικά και 

επιστηµονικά προσόντα 

� έχει ως αποτέλεσµα τη γραπτή διατύπωση της γνώµης του ελεγκτή προς τους 

ενδιαφερόµενους χρήστες των σχετικών πληροφοριών 

� αφορά συγκεκριµένη οικονοµική µονάδα και χρονική περίοδο1 

    Ο εννοιολογικός πυρήνας της ελεγκτικής περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: α) το 

αντικείµενο του ελέγχου, δηλαδή το τι ελέγχεται και ποιοι είναι οι επιδιωκόµενοι σκοποί 

                                                 
1 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 52-54 
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αυτού του ελέγχου, β) το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή ο ελεγκτής που διενεργεί τον 

έλεγχο και γ) η τεχνική του ελέγχου, δηλαδή οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται.  

 

1.2 Σηµασία Ελεγκτικής  

 

Η ελεγκτική αποτελεί ένα επιστηµονικό κλάδο µε µακρά ιστορία από τα αρχαία χρόνια. Στη 

χώρα µας, η ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής διαµορφώνεται σε έξι περιόδους µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά η καθεµία, όπως α) η πρώτη περίοδος µέχρι το 1905 είχε  ως στόχο την 

αποκάλυψη της απάτης, β) η δεύτερη περίοδος µέχρι το 1933 είχε ως στόχο την αποκάλυψη 

της απάτης και των λαθών, αλλά και την εκτίµηση της ακριβοδίκαιης απεικόνισης των 

οικονοµικών µεγεθών, γ) η τρίτη περίοδος µέχρι το 1940 αναγνωρίζει τη σηµασία του 

εσωτερικού ελέγχου. δ) η τέταρτη περίοδος µέχρι το 1970 είχε ως στόχο την εκτίµηση της 

ορθότητας των οικονοµικών καταστάσεων µε αυξηµένη την αναγνώριση της σηµασίας του 

εσωτερικού ελέγχου, ε) η πέµπτη περίοδος µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980 καταγράφει 

µια στροφή στις άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες και στ) η έκτη περίοδος µέχρι το τέλος 

της δεκαετίας του 1990 εισάγει το µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου.  

    Η σηµασία της ελεγκτικής πηγάζει από διάφορες βάσεις που έχουν υποστηριχθεί τα 

τελευταία χρόνια. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι:  

� οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης που επιβάλλουν τον έλεγχο ως µέσο για την 

αντιµετώπιση της ανειλικρίνειας, των καταδολιεύσεων και της απάτης 

� ο έγκαιρος εντοπισµός και η διόρθωση των λογιστικών σφαλµάτων, που µπορεί να 

οδηγήσουν σε παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και αλλοίωση της 

πραγµατικής εικόνας της ελεγχόµενης εταιρίας 

� η σχέση ιδιοκτήτη και διαχειριστή, που δηµιουργεί που δηµιουργεί µια σύγκρουση 

συµφερόντων λόγω της ασυµµετρίας των πληροφοριών που υπάρχει µεταξύ αυτών 

και µέσω του ελέγχου µπορεί να επιτευχθεί η διασφάλισης της τάξης της 

επιχειρηµατικής ζωής, η διαφάνεια και η προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων 

� η ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται µέσω της καθιέρωσης 

κάποιας µορφής ελέγχου από ανεξάρτητο και ειδικά καταρτισµένο πρόσωπο2 

 

 

                                                 
2 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 45-47 
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1.3 ∆ιαδικασία Ελέγχου  

 

Ανεξάρτητα από τους στόχους ή το αντικείµενο του, ένας έλεγχος περιλαµβάνει συνήθως τα 

παρακάτω στάδια:  

� σχεδιασµός του ελέγχου: αποτελεί το αρχικό στάδιο µιας ελεγκτικής διαδικασίας, 

αποτυπώνεται λεπτοµερώς στο πλάνο εργασίας και περιλαµβάνει την εξέταση όλων 

των διαθέσιµων στοιχείων, ώστε ο έλεγχος να πραγµατοποιηθεί κατά τον πλέον 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο 

� διενέργεια του ελέγχου: κατά το στάδιο αυτό, ο ελεγκτής εφαρµόζει τις αναγκαίες 

ελεγκτικές διαδικασίες, συλλέγει ελεγκτικά τεκµήρια και εξάγει τα συµπεράσµατα 

του  

� σύνταξη εκθέσεων αποτελεσµάτων ελέγχου: το τελευταίο µέρος του ελέγχου 

περιλαµβάνει τη σύνταξη τυποποιηµένης έκθεσης αποτελεσµάτων ελέγχου και την 

υποβολή της στους αρµόδιους φορείς3  

 

 

1.4 ∆ιακρίσεις Ελέγχου  

  

Ο έλεγχος ανάλογα µε το χρόνο, το αντικείµενο, τον τόπο διενέργειας, την έκταση και τα 

όργανα που τον διενεργούν, διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες:  

 

1. ανάλογα µε τη διάρκεια διακρίνεται σε µόνιµος, τακτικός και έκτακτος έλεγχος:  

� µόνιµος χαρακτηρίζεται ο έλεγχος που διενεργείται σε µόνιµη βάση, όπως είναι ο 

εσωτερικός έλεγχος 

� τακτικός είναι ο έλεγχος που εκτελείται µε βάση πρόγραµµα σε συγκεκριµένες 

περιόδους, όπως ο ετήσιος έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων  

� έκτακτος είναι ο έλεγχος, που διενεργείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται επιβεβληµένο 

 

                                                 
3 Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, «Εγχειρίδιο Ελέγχου για τα Ελεγκτικά Σώµατα και τις Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου», Αθήνα, ∆εκέµβριος 2007, σελ 15-17 
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2. ανάλογα µε την έκταση του, ο έλεγχος χαρακτηρίζεται ως γενικός ή ειδικός:  

� ο γενικός έλεγχος (συνολική επιθεώρηση) διενεργείται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων, των ενεργειών και των λειτουργιών 

� ο ειδικός έλεγχος (µερική επιθεώρηση) διενεργείται σε συγκεκριµένο τµήµα ή τοµέα  

 

3. ανάλογα µε το τόπο διενέργειας του ελέγχου, αυτός είναι είτε συγκεντρωτικός είτε 

επιτόπιος:   

� συγκεντρωτικός ή διερευνητικός είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται στην έδρα του 

ελεγκτικού οργάνου  

� επιτόπιος είναι ο έλεγχος όταν διενεργείται στην έδρα του ελεγχόµενου φορέα 

 

4. ανάλογα µε τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου, αυτός είναι είτε καθολικός είτε 

δειγµατοληπτικός:  

� καθολικός είναι ο έλεγχος όταν ελέγχεται διεξοδικά κάθε ενέργεια ή στοιχείο της 

ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 

� δειγµατοληπτικός είναι ο έλεγχος όταν γίνεται στη βάση δείγµατος 

 

5. ανάλογα µε το σκοπό του, ο έλεγχος είναι είτε προληπτικός είτε κατασταλτικός 

� ο προληπτικός έλεγχος διεξάγεται πριν την διενέργεια των συναλλαγών και έχει ως 

σκοπό την πρόληψη σφαλµάτων καταχρήσεων και άλλων ανωµαλιών ενώ 

οργανώνεται συνήθως από την ίδια την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα  

� ο κατασταλτικός έλεγχος διεξάγεται µετά την διενέργεια των συναλλαγών και  έχει ως 

σκοπό την αποκάλυψη και την καταστολή των σφαλµάτων, καταχρήσεων και άλλων 

ανωµαλιών
4  

 

6. ανάλογα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που τον επιβάλλει, ο έλεγχος µπορεί να είναι 

υποχρεωτικός ή προαιρετικός:  

� ο υποχρεωτικός έλεγχος επιβάλλεται από νοµοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή άλλες 

κρατικές υπηρεσίες 

� ο προαιρετικός έλεγχος επιβάλλεται από τη διοίκηση ή τους µετόχους της 

ελεγχόµενης εταιρίας5 

                                                 
4 Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, «Εγχειρίδιο Ελέγχου για τα Ελεγκτικά Σώµατα και τις Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου», Αθήνα, ∆εκέµβριος 2007, σελ. 14-15 
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7. ανάλογα µε το αντικείµενο του ελέγχου, αυτός χαρακτηρίζεται ως:  

� έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων που έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση και έκφραση 

γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρίας 

� έλεγχος συµµόρφωσης που έχει ως σκοπό τον καθορισµό κατά πόσο ο ελεγχόµενος 

συµµορφώνεται µε συγκεκριµένους κανόνες ή ακολουθεί συγκεκριµένες διαδικασίες 

που έχουν τεθεί από κάποιο ανώτερο φορέα 

� λειτουργικός έλεγχος που έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό της απόδοσης, τον 

προσδιορισµό ευκαιριών για απόδοση και την υποβολή συστάσεων για βελτίωση και 

περαιτέρω δράση  

� έλεγχος διοίκησης ή έλεγχος αποδοτικότητας ή έλεγχος επιδόσεων που έχει ως σκοπό 

την αξιολόγηση των στόχων της διοίκησης της εταιρίας και το βαθµό επίτευξης τους 

� κοινωνικός έλεγχος που έχει ως σκοπό την επαλήθευση, επικύρωση και επιβεβαίωση 

των πληροφοριών που συγκεντρώνει  και παρουσιάζει η κοινωνική λογιστική 

� έλεγχος οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης που έχει ως στόχο την έρευνα και 

αποκάλυψη της απάτης στις οικονοµικές συναλλαγές και στις λογιστικές καταστάσεις 

� ειδικός έλεγχος, όταν δεν εµπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες 

 

8. ανάλογα µε το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, αυτός χαρακτηρίζεται ως εσωτερικός ή 

εξωτερικός:  

� εσωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τα ίδια όργανα της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας 

� εξωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα της 

ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

� κρατικός ή κυβερνητικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από διάφορους κρατικούς ή 

ηµικρατικούς φορείς6 

 

1.5 Κατηγορίες Ελεγκτών  

 

                                                                                                                                                         
5 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 6-7 
6 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 82-87 
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Αν και υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ελεγκτές, αυτοί µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: τους εξωτερικούς ελεγκτές, τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους κυβερνητικούς 

ελεγκτές και τους ελεγκτές του οικονοµικού εγκλήµατος.  

    Όπως είδαµε και παραπάνω, οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι αποτελούν στελέχη της 

ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας και είναι επιφορτισµένοι µε τη διενέργεια εσωτερικών 

ελέγχων µέσα σε αυτήν. Από την άλλη, οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι πρόσωπα ανεξάρτητα 

της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας που διενεργούν κυρίως τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων, αλλά και τις περισσότερες από τις κατηγορίες ελέγχου.  

    Η τρίτη κατηγορία ελεγκτών περιλαµβάνει τους κυβερνητικούς ελεγκτές. Τέτοιοι 

ελεγκτές θεωρούνται οι φορολογικοί ελεγκτές, οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι 

ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

   Η τελευταία κατηγορία ελεγκτών αφορά τους ελεγκτές του οικονοµικού εγκλήµατος, 

που διενεργούν ελέγχους για την αποκάλυψη και καταστολή του οικονοµικού εγκλήµατος7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και 
Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 88 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

2.1 Έννοια και Στόχοι Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει αλλάξει δραµατικά κατά τα τελευταία 50 χρόνια και συνεχίζει να 

αλλάζει, ώστε να προσαρµοστεί σε  ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Η σύγχρονη µορφή του εσωτερική ελέγχου επέκτεινε τη φύση και το πεδίο εφαρµογής του 

εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο εκπλήρωσης και επίτευξης 

των επιχειρησιακών στόχων, το οποίο είναι αποτέλεσµα και προϊόν της σύγχρονης 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης. Παρέχει διαβεβαίωση σχετικά µε την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων ως προς την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των 

λειτουργιών-διαδικασιών, την αξιοπιστία των  οικονοµικών καταστάσεων και τη 

συµµόρφωση µε τους εφαρµόσιµους νόµους και τους κανονισµούς.  

Σήµερα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία από τις λειτουργίες της σύγχρονης 

διοίκησης. Ο στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι να εντοπίσει λειτουργικές αδυναµίες στην 

ώρα τους και να βοηθήσει στην προετοιµασία των προτάσεων για τη βελτίωση του 

συστήµατος διοίκησης. Ο εσωτερικός έλεγχος ως διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

� έλεγχος της συµµόρφωσης µε τις διαδικασίες και τα πρότυπα εντός του οργανισµού 

� έλεγχος της οικονοµίας 

� έλεγχος της αποτελεσµατικότητας και 

� έλεγχος της αποδοτικότητας 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και τις 

δικλείδες ελέγχου, που στοχεύουν στην εύρυθµη λειτουργία της εταιρίας. Οι εφαρµοζόµενες 

από µια εταιρία εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας διακρίνονται σε α) οργανωτικές δικλείδες 

που αφορούν τη βασική οργάνωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας, β) προληπτικές 
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δικλείδες που αφορούν την ανάδειξη λαθών και γ) κατασταλτικές δικλείδες που αφορούν 

στην παρέµβαση του εσωτερικού ελέγχου για την αντιµετώπιση αποκλίσεων και λαθών.8 

Στις µέρες µας, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου επιδιώκει τον 

έλεγχο της λειτουργίας µιας επιχείρησης και καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο όσο 

από την πλευρά της πρόληψης των ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και ατασθαλιών όσο 

και από την οπτική της ελαχιστοποίησης των δυσµενών επιδράσεών τους στην οικονοµική 

µονάδα και στους περιβάλλοντες φορείς της.9. Αναλυτικά, οι στόχοι ενός συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου είναι:  

� η προστασία των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης από κλοπές ή 

καταστροφές 

� η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών που ικανοποιεί τις πληροφοριακές 

ανάγκες µιας επιχείρησης 

� η ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων και των οικονοµικών 

καταστάσεων 

� ο αποκλεισµός ή αποθάρρυνση της σπατάλης και της αντιοικονοµικής 

χρησιµοποίησης όλων των παραγωγικών συντελεστών 

� η διασφάλιση της συµµόρφωσης του προσωπικού µιας επιχείρησης στις κανονιστικές 

διατάξεις, στις εγκυκλίους, στις στρατηγικές και στις πολιτικές που επιλέγει η 

επιχείρηση για την επίτευξη των αντικειµενικών της στόχων καθώς και στους 

σχετικούς νόµους, διατάξεις και κανονισµούς10.  

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

παρουσιάζει πέντε συστατικά στοιχεία, καθένα από τα οποία επηρεάζει την 

αποτελεσµατικότητα αυτού. Τα στοιχεία αυτά είναι:  

� το περιβάλλον ελέγχου, το οποίο επηρεάζει την ανθρώπινη συµπεριφορά, την 

πειθαρχία, τις ανθρώπινες αξίες καθώς και τη στάση των ανθρώπων απέναντι στις 

αρχές και τους κανόνες της εταιρίας. Ο ελεγκτής καλείται να λάβει υπόψη του την 

ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες της εταιρίας, την πολιτική διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού, τη φιλοσοφία και τη στάση της διοίκησης απέναντι στον 

εσωτερικό έλεγχο και την οργανωτική δοµή της. 

                                                 
8 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 124 
9 Γεώργιος ∆ρογαλάς, «Εσωτερικός Έλεγχος», www.drogalas.gr  
10 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 249 
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� η εκτίµηση των κινδύνων από την ίδια την οικονοµική µονάδα, η οποία σχετίζεται µε 

την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 

� οι µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου ( µέτρηση και αξιολόγηση επιδόσεων, 

επεξεργασία πληροφοριών, φυσικοί έλεγχοι και διαχωρισµός αρµοδιοτήτων, 

καθηκόντων και ευθυνών) που βοηθούν στη διασφάλιση των αναγκαίων αποφάσεων 

και ενεργειών που είναι απαραίτητες για την αντιµετώπιση των κινδύνων  και 

επηρεάζουν την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων  

� τα συστήµατα επικοινωνίας και πληροφόρησης που αποτελούνται από το λογιστικό 

σύστηµα, τον εξοπλισµό, τους ανθρώπους, το λογισµικό, τις διαδικασίες που 

εφαρµόζονται 

� η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου  που αποτελεί 

µια διαδικασία διαρκής εκτίµησης της επάρκειας και της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Για να είναι αποτελεσµατικό ένα σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι οικονοµικό, ουσιώδες , κατάλληλο, σύµφωνο, 

επίκαιρο, απλό και λειτουργικό11 

 

 

2.2 Χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικού Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από συγκεκριµένους 

εγγενή χαρακτηριστικά της κάθε οικονοµικής µονάδας. Συγκεκριµένα στην 

αποτελεσµατικότητα συµβάλλουν οι ακόλουθοι παράγοντες:  

 

� η επαγγελµατική επάρκεια του προσωπικού:  

 

Σηµαντικό στοιχείο κάθε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ο ανθρώπινος 

παράγοντας. Για αυτό και απαιτείται αξιολόγηση της ακεραιότητας και της ικανότητας του 

προσωπικού στα πλαίσια αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει να 

επιλέγονται τα άτοµα µε τα περισσότερα προσόντα και ικανότητες. Τα γραφεία και τα 

τµήµατα εκτελούν τα καθήκοντά πολύ καλύτερα αν υπάρχει καλή κατανόηση µεταξύ των 

εργαζοµένων σχετικά µε τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του κάθε εργαζόµενου. 

                                                 
11 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 253-259 
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� η οργανωτική δοµή της επιχείρησης  

 

Η οργανωτική δοµή της επιχείρησης καθορίζει µε σαφήνεια τους τοµείς ευθύνης όλων 

των λειτουργιών και τµηµάτων αυτής, έτσι ώστε κανένα άτοµα ή τµήµα να µην διαχειρίζεται 

όλες τις πλευρές µιας συναλλακτικής πράξης από την αρχή ως το τέλος.  Ένα καλά 

σχεδιασµένα οργανωτικό σχήµα θα πρέπει να εξασφαλίζει α) διαχωρισµό της επιτήρησης των 

περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική παρακολούθηση τους, β) διαχωρισµό της 

εξουσιοδότησης πραγµατοποίησης των συναλλαγών από την επιτήρηση των αντίστοιχων 

περιουσιακών στοιχείων, γ) διαχωρισµό υπευθυνοτήτων εντός της λογιστικής λειτουργίας και 

δ) διαχωρισµό της λειτουργικής αρµοδιότητας από την αρµοδιότητα της λογιστικής 

καταγραφής της 

 

� το καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα 

 

Ένα καλοσχεδιασµένο λογιστικό σύστηµα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το 

λογιστικό σχέδιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες χρησιµοποίησης του συστήµατος µε τη 

µορφή του λογιστικού εγχειρίδιου. Η καταγραφή, συγκέντρωση και απεικόνιση όλων των 

δραστηριοτήτων µιας εταιρίας πρέπει να γίνεται µε βάση ένα ευρύ φάσµα παραστατικών 

εντύπων και λοιπών εγγράφων που αποτελούν τη τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων. 

 

� η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την επιθεώρηση και την αξιολόγηση 

των διοικητικών και λογιστικών ελέγχων από το προσωπικό της ίδιας της εταιρίας12. Ο 

παράγοντας αυτός συνδέεται µε τους άλλους τρίτους και απαιτεί συνεχή προσπάθεια και 

παρακολούθηση. 

 

 

2.3 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

                                                 
12 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 260-263 
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Στη βιβλιογραφία γίνεται διάκριση των εσωτερικών ελέγχων σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

τους λογιστικούς και τους διοικητικούς ελέγχους.  

Οι λογιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν τις µεθόδους, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και το 

σχέδιο χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης και στοχεύουν στην διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

    Οι λογιστικοί έλεγχοι έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να παρέχουν λογική βεβαιότητα ότι 

οι συναλλαγές εκτελούνται και καταχωρούνται σωστά, ότι διαφυλάσσονται τα περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας και τα λογιστικά βιβλία και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 

παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα της.  

    Από την άλλη, οι διοικητικοί έλεγχοι δεν αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις και 

συνεπώς δεν ενδιαφέρουν άµεσα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Αντίθετα περιλαµβάνουν 

το σχέδιο οργάνωσης της επιχείρησης, τις κατευθυντήριες οδηγίες της διοίκησης, τις 

πολιτικές, τους κανονισµούς ή εγκυκλίους καθορισµού αρµοδιοτήτων και παροχής 

εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών και λήψης αποφάσεων. 

    Μέσω των διοικητικών αυτών ελέγχων, η διοίκηση επιδιώκει να διασφαλίσει 

λειτουργική αποτελεσµατικότητα και συµµόρφωση προς τις πολιτικές της διατηρώντας 

ισχυρό εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της13. 

  

 

2.4 Υπηρεσία Εσωτερικών Ελεγκτών  

 

Αρµόδιοι για τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι 

αποτελούν στελέχη της ελεγχόµενης επιχείρησης. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί µια διακεκριµένη υπηρεσία της επιχείρησης, η οποία αποτελεί µια ανεξάρτητη 

υπηρεσία αξιολόγησης που οργανώνεται και λειτουργεί µέσα σε αυτήν για να εξετάζει και να 

αξιολογεί τις δραστηριότητες της.  

Λόγω της υπαλληλικής σχέσης µε την οποία συνδέονται οι εσωτερικοί ελεγκτές µε 

την εταιρία, συχνά αµφισβητείται η ανεξαρτησία της κρίσης τους και τα σχετικά πορίσµατα 

και οι πληροφορίες τους.   

                                                 
13 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 252-253 
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    Σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η παροχή υψηλού και 

εξειδικευµένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισµού, η αξιολόγηση των 

πολιτικών, µέτρων και συστηµάτων στα οποία στηρίζει ο οργανισµός τη λειτουργία του, µε 

πρώτα από όλα το ίδιο το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, βοηθώντας τον στην επίτευξη της 

αποστολής της και των αντικειµενικών σκοπών της.  

    Η εφαρµογή αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασµό µε τη χρηστή 

διοίκηση του οργανισµού, αποτελεί µέσο αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης 

διασφαλίζοντας τη µακροχρόνια επιβίωση του οργανισµού και την προστασία του από την 

καταδολίευση. 

    Έργο των  εσωτερικών ελεγκτών είναι να µετρήσει την αποδοτικότητα, την 

αποτελεσµατικότητα, και την οικονοµικότητα των οργανωτικών δραστηριοτήτων και 

ελέγχων, καθώς και να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων.  

    Η φύση, η έκταση και ο σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται σε 

διεθνές επίπεδο από τα επαγγελµατικά πρότυπα, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια µε βάση 

τα οποία αξιολογείται η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών.   

    Σύµφωνα µε αυτά, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εξετάζουν και να αξιολογούν 

την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, να 

εξετάζουν την εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του καταστατικού της 

εταιρίας, να εξετάζουν την αξιοπιστία και την αρτιότητα των οικονοµικών και λειτουργικών 

πληροφοριών καθώς και την συµµόρφωση προς τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, προγράµµατα, 

διαδικασίες, νόµους και κανονισµούς, να διενεργούν επισκόπηση του τρόπου διασφάλισης 

των περιουσιακών στοιχείων και να αξιολογούν την οικονοµικότητα και αποδοτικότητα της 

χρησιµοποίησης των διαθέσιµων πόρων καθώς και να εξετάζουν την επίτευξη των τεθέντων 

αντικειµενικών σκοπών και επιδιώξεων της εταιρία, ενηµερώνοντας εγγράφως τη διοίκηση 

σχετικά µε τον διενεργούµενο από αυτούς έλεγχο.  

    Το έργο αυτό των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να προγραµµατίζεται και ο 

προγραµµατισµός αυτός να λαµβάνει την έγκριση της διοίκησης του οργανισµού. Για να είναι 

αποτελεσµατική στην επίτευξη των στόχων της, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 

να εντάσσεται στο οργανόγραµµα της εταιρίας µε τέτοιο τρόπο που να συµβάλλει στην 

ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας.  
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 Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καταλαµβάνει σηµαντική θέση  στη διοίκηση 

της εταιρίας, αποτελώντας µια ανεξάρτητη υπηρεσία ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, µε 

αυξηµένες ευθύνες και µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό14. 

    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να 

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 

πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο 

τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 

απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους. 

  

2.5 Επιτροπή Ελέγχου  

 

Εκτός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, µέσα στις επιχειρήσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος 

λειτουργεί και η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα και 

παρέχει ανεξάρτητη και αντικειµενική εποπτεία.  

     Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα 

ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του οργάνου διοίκησής της και έχει την ευθύνη της 

επίβλεψης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό 

    Ο ρόλος της µέσα σε µια εταιρία εστιάζεται στα εξής:  

� τον έλεγχο της επάρκειας της λειτουργίας της οργανωτικής δοµής της εταιρίας, την 

αξιολόγησης της εφαρµογής των διαδικασιών µέσα σε αυτήν και σε θέµατα ελέγχου 

που αφορούν την στρατηγική και την πολιτική της. 

� την επανεξέταση της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

� την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

� την διαµόρφωση σε συνεργασία µε το τµήµα εσωτερικού ελέγχου του ετήσιου 

προγράµµατος ελέγχου 

� τον έλεγχο των τελικών πορισµάτων και αναφορών που συντάσσονται από τη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

� την µέριµνα για τη συµµετοχή του επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου σε 

συζητήσεις µε τη διοίκηση για θέµατα ζωτικής σηµασίας 

                                                 
14 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 104-105 
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� η παροχή πιο αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ του διοικητικού συµβουλίου και 

των εξωτερικών ελεγκτών.15 

    Για να εκτελούν τα καθήκοντά τους πιο αποτελεσµατικά, ο εσωτερικός ελεγκτής 

και η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να συνεργαστούν στενά και πρέπει να διατηρούν ανοιχτή 

γραµµή επικοινωνίας ανά πάσα στιγµή. Μερικά από τα θέµατα για τα οποία ο εσωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να επικοινωνεί άµεσα µε την επιτροπή ελέγχου είναι:  

� το πεδίο και το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

� προτάσεις προς τη διοίκηση  

� η συµµόρφωση µε τον κώδικα δεοντολογίας 

� η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµού 

� διαφωνίες µε τη διοίκηση 

      Η επικοινωνία είναι ένα σηµαντικό κλειδί στη σχέση του εσωτερικού ελεγκτή και της 

επιτροπής ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να αποκτήσει µια γενική κατανόηση για το 

τι επιδιώκεται από τον έλεγχο.  

    Ο εσωτερικός ελεγκτής µπορεί να βοηθήσει την επιτροπή ελέγχου να κατανοήσει α)  

την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, β) το βαθµό ανεξαρτησίας των 

εσωτερικών ελεγκτών, γ) τις περιοχές στις οποίες δίνεται έµφαση, τα αποτέλεσµα των 

µεγάλων αλλαγών στην εταιρεία σχετικά µε τον έλεγχο, δ) τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας 

πληροφορικής στον έλεγχο, ε) τις συνέπειες των οικονοµικών ή λειτουργικών προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει η εταιρεία ως προς τον έλεγχο, στ) το χρονοδιάγραµµα για την 

ικανοποίηση των υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της εταιρίας και ζ) 

παράνοµες δραστηριότητες ή παρατυπίες τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής λαµβάνει γνώση.  

    Αποτέλεσµα της επικοινωνίας αυτής είναι η καλύτερη χρηµατοοικονοµική αναφορά 

της εταιρίας, η καλύτερη συµµόρφωση µε τον κώδικα εταιρικής συµπεριφοράς, ταχύτερη 

συνειδητοποίηση των προβληµάτων µεταξύ διοίκησης και  εσωτερικού ελεγκτή, καλύτερη 

συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και τους νόµους και κυρίως η ανεξαρτησία της επιτροπής 

ελέγχου και των εσωτερικών ελεγκτών, η οποία ενισχύει την ποιότητα της εταιρίας ως 

σύνολο
16.  

 

 

                                                 
15 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 432-433 
16 Zabihollah Rezaee and Gerald H. Lander, « The Internal Auditor's Relationship with the Audit Comittee», 
Managerial Auditing Journal, Vol. 8 No. 3, 1993, pp. 35-40 
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2.6 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας, που εκδίδει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,  ορίζει τις αρχές 

και τις προσδοκίες που διέπουν τη συµπεριφορά των ατόµων και των οργανισµών κατά τη 

διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου. Περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις προσδοκίες 

για τη συµπεριφορά και όχι συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

    Ο σκοπός του κώδικα δεοντολογίας είναι η προώθηση µιας κουλτούρας δεοντολογίας 

του επαγγέλµατος του εσωτερικού ελέγχου. Περιλαµβάνει δύο βασικά στοιχεία που ισχύουν 

τόσο για φυσικά όσο και για νοµικά πρόσωπα που εκτελούν τις υπηρεσίες εσωτερικού 

ελέγχου: 

i. τις αρχές που είναι σχετικές µε το επάγγελµα και την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου 

ii.  τους κανόνες συµπεριφοράς που περιγράφουν τη συµπεριφορά που αναµένεται από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν µια ενίσχυση για την 

ερµηνεία των αρχών σε πρακτικές εφαρµογές και έχουν σκοπό να κατευθύνουν την 

ηθική συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών. 

     Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν και να ακολουθούν τις ακόλουθες 

αρχές:  

1. ακεραιότητα:   

 

Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών δηµιουργεί εµπιστοσύνη στο έργο και την 

κρίση τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ειλικρίνεια, 

επιµέλεια και την ευθύνη, τηρώντας τους νόµους και προβαίνοντας στις δηµοσιοποιήσεις που 

προβλέπονται από το νόµο και το επάγγελµα τους. ∆εν πρέπει να είναι εν γνώσει τους 

συµβαλλόµενο µέρος σε οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα, ή να προβαίνουν σε πράξεις 

που είναι αναξιοπρεπείς για το επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου είτε για τον οργανισµό, 

συµβάλλοντας στους νόµιµους και ηθικούς στόχους του οργανισµού. 

 

2. αντικειµενικότητα:  

 

Οι  εσωτερικοί ελεγκτές εµφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής 

αντικειµενικότητας στη συλλογή, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τη 

δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κάνουν µια 



 23

ισορροπηµένη εκτίµηση όλων των σχετικών περιστάσεων και να µην επηρεάζονται από τα 

δικά τους συµφέροντα ή συµφέροντα άλλων στη διαµόρφωση των αποφάσεων τους. Για να 

το επιτύχουν αυτό, δεν πρέπει να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση και 

να µην δέχονται τίποτα που µπορεί να επηρεάσει την αµερόληπτη επαγγελµατική τους κρίση, 

αλλά θα πρέπει να γνωστοποιούν όλα τα πραγµατικά περιστατικά που είναι γνωστά σε αυτά 

και τα οποία αν δεν γνωστοποιηθούν, µπορεί να στρεβλώσουν τις αναφορές των 

εξεταζόµενων δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

3. εµπιστευτικότητα:  

 

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

λαµβάνουν, δεν δηµοσιοποιούν πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός αν 

υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση να το πράξουν και δεν τις χρησιµοποιούν για 

οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή µε οποιοδήποτε τρόπο που θα ήταν αντίθετος  προς το 

νόµο ή επιζήµιος για τους νόµιµους και ηθικούς στόχους της επιχείρησης. 

 

4. επαγγελµατική επάρκεια:  

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρµόζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Για αυτό και πρέπει 

αναλαµβάνουν µόνο εκείνα τα καθήκοντα για τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες και την εµπειρία, εκτελώντας τα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, φροντίζοντας παράλληλα να βελτιώνουν 

συνεχώς τις γνώσεις τους,  την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους17. 

 

 

2.7 Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

                                                 
17 The Institute of Internal Auditors, www.theiia.org  
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Τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών και της 

δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου. Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου θα 

πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα πρότυπα αυτά, τα οποία έχουν ως στόχο:  

1. να οριοθετηθούν τις  βασικές αρχές που διέπουν την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου 

2. να παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκτέλεση και την προώθηση ενός ευρύ φάσµατος 

αξίας 

3. να καθορίσουν τη βάση για την αξιολόγηση των επιδόσεων του εσωτερικού ελέγχου 

4. να µεριµνήσουν  για τη βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών και εργασιών. 

    Η δοµή των προτύπων κατανέµεται µεταξύ των Προτύπων Χαρακτηριστικών 

Ιδιοτήτων, που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και ατόµων που εκτελούν 

εσωτερικό έλεγχο και των Προτύπων Απόδοσης, που περιγράφουν τη φύση του εσωτερικού 

ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια βάσει των οποίων η απόδοση των υπηρεσιών αυτών 

µπορεί να µετρηθεί. Και οι δύο αυτές κατηγορίες προτύπων µπορούν να εφαρµόζονται σε 

όλες τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.  

    Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών αποτελούνται από τα παρακάτω πρότυπα:  

� 1000 - Σκοπός, Αρµοδιότητες, Υπευθυνότητες 

� 1100 - Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα 

� 1200 - Επάρκεια Γνώσεων και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια 

� 1300 - Πρόγραµµα Ποιοτικής ∆ιασφάλισης και Βελτίωσης 

    Στην δεύτερη κατηγορία προτύπων, αυτή των Προτύπων Απόδοσης, διακρίνονται τα 

εξής πρότυπα:  

� 2000 - ∆ιοίκηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

� 2100 - Φύση Εργασιών 

� 2200 - Σχεδιασµός Ελεγκτικών Εργασιών 

� 2300 - ∆ιενέργεια των Ελεγκτικών Εργασιών 

� 2400 - Επικοινωνία των Αποτελεσµάτων 

� 2500 - ∆ιαδικασία Επόπτευσης 

� 2600 - Αποδοχή των Κινδύνων από τη ∆ιοίκηση 

    Πρέπει να σηµειωθεί πως υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία Προτύπων, τα Πρότυπα 

Εφαρµογής, τα οποία επεκτείνουν τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων και τα Πρότυπα 
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Απόδοσης παρέχοντας τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες διασφάλισης ή τις 

συµβουλευτικές δραστηριότητες18.  

 

 

2.8 ∆ιαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου 

  

2.8.1 Προκαταρτική Έρευνα  

 

Η προκαταρτική έρευνα αποτελεί το πρώτο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας και  

συνιστάται στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων, ώστε να 

καταρτιστεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου. Κατά το στάδιο αυτό, ο ελεγκτής 

ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

� προετοιµασία 

� δηµιουργία ερωτηµατολογίων για την εκτίµηση του υπάρχοντος συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου 

� διενέργεια αρχικών συναντήσεων και συνεντεύξεων 

� γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας 

� γνώση της διοίκησης και του προσωπικού που συµµετέχει στη δραστηριότητα 

� διενέργεια φυσικής επισκόπησης 

� κατάρτιση διαγραµµάτων ροής διαδικασιών 

� εκτίµηση των κινδύνων και  

� παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προκαταρτικής έρευνας.  

 

2.8.2 Σύνταξη Προγράµµατος Ελέγχου 

 

Ο σχεδιασµός του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί την αρχική φάση της όλης διαδικασίας του 

ελέγχου και περιλαµβάνει τη σύνταξη του προγράµµατος ελέγχου. Ο ελεγκτής θα πρέπει να 

προγραµµατίσει τις δραστηριότητες ελέγχου, έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται µε 

αποτελεσµατικό τρόπο. Ο σχεδιασµός συνεπάγεται την ανάπτυξη µιας γενικής στρατηγικής 

και λεπτοµερούς προσέγγισης για τον αναµενόµενη χαρακτήρα, τη διάρκειας και το πεδίο 

εφαρµογής του ελέγχου.  

                                                 
18 The Institute of Internal Auditors, www.theiia.org 
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Το πρόγραµµα ελέγχου αποτελεί λεπτοµερές σχέδιο των ελεγκτών για την επίτευξη 

καθορισµένων στόχων, που συµβάλλει στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ένα πρόγραµµα ελέγχου συντάσσεται µε βάση διάφορα 

στάδια που εφαρµόζονται στη διαδικασία σχεδιασµού. Θα πρέπει να περιλαµβάνει α) 

αντικειµενικούς στόχους και σκοπούς, β) χαρτογράφηση των βασικών ελέγχων και γ) βασικές 

διαδικασίες ελέγχου 

Η ελεγχόµενη εταιρία διαθέτει ετήσια λειτουργική σχέδια ελέγχου και ένα στρατηγικό 

σχέδιο που καλύπτει τρία ή περισσότερα χρόνια. Ένα τέτοιο σχέδιο ελέγχου περιλαµβάνει µια 

εκτίµηση του κινδύνου και της σπουδαιότητας του, το πεδίο εφαρµογής του ελέγχου 

(περιοχές ελέγχου, τους στόχους και τις διαδικασίες), το πρόγραµµα ελέγχου, την 

αναµενόµενη χρήση των πόρων καθώς και τα άτοµα που πραγµατοποιούν τον έλεγχο  

    

 

 

 

2.8.3 Επιτόπια Εργασία 

 

Η επόµενη φάση στη διαδικασία του ελέγχου αποτελεί η διενέργεια του ελέγχου µέσω των 

κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών. ∆εδοµένου ότι ένα καλό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

δεν εγγυάται 100% την πιθανότητα αποφυγής λαθών, οι ελεγκτές θα πρέπει πάντα να 

προβαίνουν σε µια σειρά από ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου για να επαληθευτούν οι 

διαθέσιµες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Η διαδικασία του ελέγχου θα πρέπει να 

βασίζεται στο συνδυασµό προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, στη βελτίωση των 

διαδικασιών και στη συνεχή αποτίµηση των κινδύνων, αποτελώντας διαδικασία του 

σύγχρονου management19. 

  Στο στάδιο αυτό περιλαµβάνονται α) έλεγχοι διαδικασιών ώστε να επιβεβαιωθεί η 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και β) έλεγχοι τεκµηρίωσης εργασιών, που εντοπίζουν 

τα σφάλµατα και περιλαµβάνουν αναλυτικές διαδικασίες και λεπτοµερειακούς ελέγχου 

 

 

2.8.4 Εκθέσεις Ελέγχου  

 

                                                 
19 Φρόσω Νικολάου Καπιρή, «Ο Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου», www.euro2day.gr , Ιούλιος 
2007 



 27

Το τελευταίο και ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, που αποτελεί απόδειξη του επαγγελµατικού 

επιπέδου των ελεγκτών και της αξιολόγηση της συµβολής τους στην επίτευξη των στόχων 

της εταιρίας. Τα αποτελέσµατα των ελεγκτικών διαδικασιών, που εκτιµώνται υπό το πρίσµα 

των σκοπών και στόχων του ελέγχουν , παρέχουν στους ελεγκτές την βάση µε την οποία 

µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα, τα οποία συνοψίζονται σε µια έκθεση ελέγχου, 

παραλήπτης της οποίας είναι ο διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης.  

Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα να παρουσιάζουν 

ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 

να είναι α) αντικειµενικές, τεκµηριωµένες και αµερόληπτες, β) σαφείς, εύκολα κατανοητές 

και λογικές γ) συνοπτικές, δ)  εποικοδοµητικές και ε) έγκαιρες.  Η έκθεση αυτή µπορεί να 

πάρει διάφορες µορφές, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:  

� προφορικές εκθέσεις που συντάσσονται είτε όταν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσας 

λήψης µέτρων είτε όταν η έκθεση αυτή αποτελεί προοίµιο µιας µεταγενέστερης 

γραπτής έκθεσης 

� ενδιάµεσες γραπτές εκθέσεις που χρησιµοποιούνται για ανακοίνωση πληροφοριών 

που απαιτούν άµεση προσοχή ή µιας αλλαγής στο πλαίσιο του ελέγχου,  για 

ενηµέρωση της διοίκησης για την πρόοδο του ελέγχου όταν αυτός παρατείνεται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα 

� εκθέσεις µε τη µορφή ερωτηµατολογίου, οι οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως για 

εσωτερική χρήση στην υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου 

� γραπτές εκθέσεις, το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων διαφέρει µεταξύ των 

εταιριών και των αναθέσεων ελέγχου 

� σύνοψη γραπτών εκθέσεων, οι οποίες αποτελούν συνήθως ετήσιες ή εξαµηνιαίες 

εκθέσεις µε σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου που εκδόθηκαν την περίοδο αναφοράς 

    Ανεξάρτητα από την µορφή που εµφανίζει µια έκθεση ελέγχου, θα πρέπει να 

παρουσιάζει τουλάχιστον α) τον σκοπό του ελέγχου περιγράφοντας τους αντικειµενικούς 

στόχους αυτού, β) το πλαίσιο ελέγχου, όπου προσδιορίζονται οι ελεγχόµενες δραστηριότητες 

και γ) τα αποτελέσµατα του ελέγχου, τα οποία περιλαµβάνουν τις διαπιστώσεις και τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και συστάσεις για 

δυνητικές βελτιώσεις20.  

 

                                                 
20 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 427-431 
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2.8.5 Μεταγενέστερες Ενέργειες  

 

   Στο τελευταίο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας αξιολογείται η επάρκεια, η 

αποτελεσµατικότητα και ο χρόνος εφαρµογής των ενεργειών που αποφασίζονται από τη 

διοίκηση ως αποτέλεσµα των ευρηµάτων των εσωτερικών ελεγκτών, αλλά και άλλων, όπως 

των εξωτερικών ελεγκτών
21.  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1 Έννοια Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Ως εξωτερικός θεωρείται ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπα, που δεν είναι ανήκουν 

και δεν συνδέονται µε υπαλληλική σχέση µε την ελεγχόµενη εταιρία, τους εξωτερικούς 

ελεγκτές ή ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.  

     Ο εξωτερικός έλεγχος περιλαµβάνει κυρίως τον λογιστικοδιαχειριστικό έλεγχο που 

διενεργείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και έχει ως στόχο την πληροφόρηση 

κάθε ενδιαφερόµενου ότι οι ελεγχόµενες οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρίας 

έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.  

    Υπάρχουν και άλλες, λιγότερο διαδεδοµένες στην πράξη, µορφές εξωτερικού ελέγχου, 

όπως έλεγχοι συµµόρφωσης που έχουν ως σκοπό τον προσδιορισµό του βαθµού 

συµµόρφωσης του ελεγχόµενου µε συγκεκριµένους κανόνες ή διαδικασίες που έχουν τεθεί 

από τη διοίκηση ή έλεγχοι οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης. 

 

 

                                                 
21 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 123 
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3.2  Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων έχει ως στόχο τη βελτίωση του βαθµού 

εµπιστοσύνης των χρηστών αυτών που ενδιαφέρονται για την οικονοµική πορεία της 

ελεγχόµενης εταιρίας και διακρίνονται στους α) εσωτερικούς χρήστες ( µέτοχοι και όσοι 

βρίσκονται εντός των οικονοµικών µονάδων) και β) εξωτερικούς χρήστες (οι τράπεζες, οι 

πιστωτές της εταιρίας, το προσωπικό, οι κρατικές υπηρεσίες και οι δηµόσιοι οργανισµοί). 

    Ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων αποκτά µεγάλη χρησιµότητα προς τους 

τρίτους καθώς α) το πόρισµα του ελέγχου είναι κατά τεκµήριο αντικειµενικό και αξιόπιστο, 

β) αποκαλύπτονται ή καταστέλλονται ακούσια ή εκούσια σφάλµατα, απάτες, γ) βεβαιώνεται 

η ακρίβεια και η ειλικρίνεια των οικονοµικών καταστάσεων και δ) βεβαιώνεται η 

πιστοληπτική ικανότητα της ελεγχόµενης εταιρίας.  

      Αντικείµενο του ελέγχου, είναι να µπορέσει ο ελεγκτής να εκφράσει γνώµη, αν οι 

οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιαστική, άποψη, σύµφωνα µε ένα 

δεδοµένο λογιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση των περισσότερων πλαισίων γενικού σκοπού, 

αυτή η γνώµη σχετίζεται µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, ή παρέχουν µια αληθή και εύλογη εικόνα σύµφωνα µε το πλαίσιο. 

    Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για να υπαχθεί µια εταιρία στον υποχρεωτικό έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων της από ορκωτό ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να πληροί τα δύο από 

τρία ακόλουθα κριτήρια για δύο συνεχείς χρήσεις: 

� Σύνολο Ισολογισµού: 2.500.000 € 

� Καθαρός Κύκλος Εργασιών: 5.000.000 € 

� Μέσος Όρος Προσωπικού: 50 άτοµα    

    Οι οικονοµικές καταστάσεις που ελέγχονται είναι εκείνες που καταρτίστηκαν από τη 

διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας, µε εποπτεία από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 

οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει ορισµένες ευθύνες που είναι θεµελιώδεις για την 

πραγµατοποίηση του ελέγχου. 

    Για να διαµορφώσει τη γνώµη του για τις οικονοµικές καταστάσεις, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν αυτές ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος µε βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει 

συγκεντρώσει και µειώνουν τον ελεγκτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. 

    Ωστόσο, εύλογη διασφάλιση δεν είναι ένα απόλυτο επίπεδο διασφάλισης, καθώς 

υπάρχουν ενδογενείς περιορισµοί ενός ελέγχου που έχουν ως αποτέλεσµα τα περισσότερα 
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από τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων ο ελεγκτής καταλήγει στα συµπεράσµατά του 

και βασίζει τη γνώµη του να είναι πειστικά και όχι αδιάψευστα. 

    Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί τον έλεγχο, µε τρόπο ώστε να µειώσει 

στο µικρότερο δυνατό βαθµό τον ελεγκτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο δηλαδή ότι η κρίση του για 

τις ελεγχόµενες οικονοµικές καταστάσεις είναι λανθασµένη. Ο κίνδυνος αυτός οφείλεται α) 

στον κίνδυνο ουσιώδους σφάλµατος πριν από τον έλεγχο είτε λόγω του ενδογενή κινδύνου 

ενός ισχυρισµού είτε λόγω του κινδύνου δικλίδων και  β) στον κίνδυνο ανίχνευσης λόγω της 

αδυναµίας του ελέγχου να εντοπίσει υπαρκτά λάθη. 

    Πρέπει να σηµειωθεί πως η γνώµη του ελεγκτή αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις 

ως σύνολο και συνεπώς ο ελεγκτής δεν είναι υπεύθυνος για τον εντοπισµό σφαλµάτων που 

δεν είναι ουσιώδη για τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο. Ουσιώδη σφάλµατα 

θεωρούνται αυτά που ξεχωριστά ή στο σύνολό τους, θα µπορούσαν εύλογα να αναµένεται ότι 

θα επηρεάσουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

    Κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, ο ελεγκτής οφείλει να συµπεριφέρεται µε  

επαγγελµατική κρίση και να διατηρεί επαγγελµατικό σκεπτικισµό έτσι ώστε α) να εντοπίζει 

και να εκτιµά τους κινδύνους από ουσιώδες σφάλµα, β) να αποκτά επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια σχετικά µε την ύπαρξη σηµαντικών σφαλµάτων και γ) να σχηµατίζει µια 

γνώµη για τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τα 

αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια22. 

 

 

3.3 Εξωτερικοί Ελεγκτές  

 

Αρµόδιοι για τη διενέργεια υπεύθυνου αντικειµενικού και ανεξάρτητου ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύουν οι πάση φύσεως επιχειρήσεις και οργανισµοί 

είναι οι εξωτερικοί ελεγκτές ή ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι ολοκληρώσει µε επιτυχία 

την προβλεπόµενη θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.  

    Οι ελεγκτές αυτοί είναι αποκλειστικώς αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού 

ελέγχου της οικονοµικής διαχειρίσεως και των οικονοµικών καταστάσεων α)των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, πλην των δήµων και κοινοτήτων, β) των νοµικών προσώπων 

                                                 
22 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας» Εκδόσεις Καστανιώτη, Φεβρουάριος 
2009, σελ 184-185 



 31

ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το 

κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνοµιών, βάσει ειδικής διατάξεως νόµου ή κατ’ 

εξουσιοδότηση τούτου, γ)των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιρειών 

επενδύσεων – χαρτοφυλακίου, των εταιρειών διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, των 

εταιρειών χρηµατοδοτικών µισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων δ) 

των ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των ετερορρύθµων κατά 

µετοχές εταιρειών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 42 α του Ν. 2190/1920, και των 

κοινοπραξιών αυτών, ε) των ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του 

άρθρου 100 παρ. 1 του .Ν 2190/1920 των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, στ) των ανωνύµων 

εταιρειών, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, καθώς και των 

ανωνύµων εταιρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο, εν λόγω ή εν µέρει, έχει αναληφθεί 

µε δηµόσια εγγραφή και ζ) των εταιρειών ή οργανισµών ή και δραστηριοτήτων γενικά που µε 

βάση διατάξεις νόµου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών23 

    Παράλληλα οι εξωτερικοί ελεγκτές επίσης αποκλειστικώς αρµόδιοι για τη διενέργεια 

πραγµατογνωµοσύνης, πάνω σε θέµατα οικονοµικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως 

οιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, 

ειδικού λογαριασµού ή οµάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις.  

    Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διορίζονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της 

ελεγχόµενης εταιρίας και θα πρέπει να διαθέτουν προσωπική και επαγγελµατική ανεξαρτησία 

σε σχέση µε αυτήν. 

    

 

3.4 Ελεγκτικά Πρότυπα  

 

3.4.1 Πλαίσιο Ελεγκτικών Προτύπων 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές λογιστικές ακολουθούν τα ελεγκτικά 

πρότυπα, που αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες που τους καθοδηγούν στο έργο τους και 

συνιστούν µέτρο αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας τους. Επιδίωξη των ελεγκτών είναι 

η διενέργεια ελέγχων που να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς παραδοχής 

σύµφωνα µε µια κοινής αντίληψη σχετικά µε το τι αποτελεί «επαρκή έλεγχο», έτσι ώστε 

διενεργείται ποιοτικός έλεγχος µε τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό.  
                                                 
23 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 91 
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     Τα ελεγκτικά πρότυπα, Ελληνικά και ∆ιεθνή, συµβάλλουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Τα δύο αυτά κανονιστικά πλαίσια παρουσιάζουν παρόµοια δοµικά στοιχεία και 

διακρίνουν τους ελέγχους από τις συγγενείς/συναφείς υπηρεσίες ελεγκτικολογιστικού 

χαρακτήρα, όπως θεωρούνται οι προσυµφωνηµένες (ελεγκτικές) διαδικασίες καθώς και οι 

συντακτικές εργασίες. 

    Στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα χρησιµοποιείται ο όρος υπηρεσίες/έργα διασφάλισης 

ο οποίος χαρακτηρίζει  ένα έργο στο οποίο ο ελεγκτής καταλήγει σε ένα συµπέρασµα που 

έχει ως σκοπό την αναβάθµιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και την 

αύξηση της εµπιστοσύνης των χρηστών στους οποίους απευθύνεται η έκθεση του.  Ένα 

τέτοιο έργο διασφάλισης παρουσιάζει πέντε βασικά χαρακτηριστικά:  

� τη τριµερή σχέση των εµπλεκόµενων µερών, που περιλαµβάνει τον ελεγκτή, τον 

υπεύθυνο για το αντικείµενο του ελέγχου και τους χρήστες της εργασίας του ελεγκτή 

� το αντικείµενο του έργου, όπως οικονοµικές επιδόσεις ή συνθήκες, φυσικά 

χαρακτηριστικά,  συµµόρφωση, συστήµατα και διαδικασίες 

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

ή κανονισµός 

� την επαρκή και κατάλληλη τεκµηρίωση όπως σχεδιασµός ανάθεσης, απόκτηση 

επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων 

� την έκθεση διασφάλισης που περιλαµβάνει τη διατύπωση γνώµης και τη παροχή 

εύλογης ή περιορισµένης διασφάλισης  

    Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δοµικά στοιχεία των δύο πλαισίων, των 

Ελληνικών και ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, τα οποία εµφανίζουν µεταξύ τους κυρίως 

λεκτικές διαφορές.  

 

Πίνακας 3. 1: ∆οµικά στοιχεία του πλαισίου των ΕΕΠ και ∆ΕΠ (Λουµιώτης 2007)24 

 

                                                 
24 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, «Βασικές Οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων», ΣΟΛ, Αθήνα 2007 
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    Οι ελεγκτικές εργασίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το αντικείµενο της 

διαβεβαίωσης που παρέχουν: α) σε αυτές που απαιτείται «εύλογη διαβεβαίωση» και β) σ’ 

εκείνες που παρέχεται «περιορισµένη διαβεβαίωση» 

   Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, ο έλεγχος και η επισκόπηση στοχεύουν στην 

παροχή υψηλής και µέτριας διασφάλισης ότι οι ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. ∆εδοµένων των εγγενών δυσκολιών, ο 

έλεγχος δεν µπορεί να παρέχει εγγύηση, αλλά µόνο εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Από την άλλη, σκοπός των προσυµφωνηµένων 

διαδικασιών και των συντακτικών εργασιών δεν αποτελεί η παροχή διασφάλισης25. 

 

 

 

3.4.2 ∆ιεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα  

 

Τα  ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ)  αναφέρονται σε επαγγελµατικά πρότυπα, που έχουν 

εκδοθεί από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών µέσω του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

Ελέγχου και ∆ιασφάλισης και αφορούν τις αρµοδιότητες του ανεξάρτητου ελεγκτή κατά τη 

διενέργεια του οικονοµικού ελέγχου. 

Τα ∆ΕΠ αποτελούν το µόνο ολοκληρωµένο σώµα ελεγκτικών κανόνων που τυγχάνει 

διεθνούς αναγνώρισης και παραδοχής και αποτελούν τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες 

οδηγίες που διέπουν τη φύση και την έκταση της έρευνας που είναι απαραίτητη σε κάθε 

έλεγχο.  Περιέχουν τους στόχους και τις απαιτήσεις σε συνδυασµό µε την εφαρµογή και άλλο 

                                                 
25 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας» Εκδόσεις Καστανιώτη, Φεβρουάριος 
2009, σελ 63-64 
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επεξηγηµατικό υλικό. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει µια κατανόηση του συνόλου του κειµένου 

κάθε προτύπου ώστε  να κατανοήσει τους στόχους του και να εφαρµόσει τις απαιτήσεις του 

σωστά στην πράξη. 

Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στην υιοθέτηση των ∆ΕΠ κατά 

τρόπο αντίστοιχο µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αντίστοιχα, η 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων προχώρησε στην ανάπτυξη των Ελληνικών 

Ελεγκτικών Προτύπων, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σώµα κανόνων, 

µέσα στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα ∆ΕΠ.  

Στα πλαίσια του Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 1100, παρέχεται η δυνατότητα 

στους ελεγκτές της επικουρικής επίκλησης των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων είτε για 

σκοπούς ερµηνείας είτε για σκοπούς συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων 

Τόσο τα Ελληνικά όσο και τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα οµαδοποιούνται σε επτά 

κατηγορίες και οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των δύο σωµάτων κανόνων, είναι 

κυρίως λεκτικές26. Οι επτά αυτές ενότητες ελεγκτικών προτύπων είναι:  

1. Εισαγωγικά Θέµατα/Αντικείµενα 

2. Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

3. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου /  Εκτίµηση 

Κινδύνου και Ανταπόκριση στους Εκτιµώµενους Κινδύνους 

4. Ελεγκτική  Μαρτυρία/ Τεκµηρίωση 

5. Χρησιµοποίηση της Εργασίας Τρίτων  

6. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά /  Συµπεράσµατα Ελέγχου και 

Εκθέσεις 

7. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι / Τοµείς 

   Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία 

αποτέλεσαν και τη βάση διαµόρφωσης των ελληνικών προτύπων. 

 

Πίνακας 3.2: ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

100-199 Εισαγωγικά Αντικείµενα  

 

200-299 Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

200 Γενικοί Στόχοι Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η ∆ιενέργεια του Ελέγχου Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

                                                 
26 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 123-124 
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Ελέγχου 

210 Συµφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Έλεγχου 

220 ∆ικλείδες Ποιότητας για τον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 

230 Τεκµηρίωση Ελέγχου 

240 Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά µε Απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 

250 Εξέταση Νόµων και Κανονισµών στον Έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων 

260 Επικοινωνία µε τους Υπεύθυνους για τη ∆ιακυβέρνηση  

265 Κοινοποίηση Ελλείψεων σε Εσωτερικές ∆ικλείδες στους Υπεύθυνους για τη ∆ιακυβέρνηση και τη 

∆ιοίκηση 

 

300-499 Εκτίµηση Κινδύνου και Ανταπόκριση στους Εκτιµώµενους Κινδύνους 

300 Σχεδιασµός ενός Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων 

315 Εντοπισµός και Εκτίµηση των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλµατος µέσω Κατανόησης της Οντότητας και του 

Περιβάλλοντος της 

320 Ουσιώδες Μέγεθος στο Σχεδιασµό και στην Εκτέλεση ενός Ελέγχου  

330 Οι Αντιδράσεις του Ελεγκτή στους Εκτιµωµένους Κινδύνους 

402 Ελεγκτικά Ζητήµατα Σχετικά µε  Οντότητα που Χρησιµοποιεί Οργανισµό Υπηρεσιών 

450 Αξιολόγηση Σφαλµάτων που Εντοπίζονται κατά τη ∆ιάρκεια του Ελέγχου 

 

500-599 Ελεγκτική Τεκµηρίωση 

500 Ελεγκτικά Τεκµήρια  

501 Ελεγκτικά Τεκµήρια- Ειδικά Ζητήµατα για Επιλεγµένα Κονδύλια  

505 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 

510 Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου - Υπόλοιπα Έναρξης 

520 Αναλυτικές ∆ιαδικασίες 

530 Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία 

540 Έλεγχο Λογιστικών Εκτιµήσεων, Περιλαµβανοµένων των Λογιστικών Εκτιµήσεων Εύλογης Αξίας και 

Σχετικών Γνωστοποιήσεων 

550 Συνδεδεµένα Μέρη 

560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 

570 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

580 Έγγραφες ∆ιαβεβαιώσεις 

 

600-699 Χρησιµοποίηση  Εργασίας Άλλων 
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600 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Οικονοµικών Καταστάσεων Οµίλου 

610 Χρησιµοποίηση της Εργασίας Εσωτερικών Ελεγκτών  

620 Χρησιµοποίηση της Εργασίας του Ειδήµονα του Ελεγκτή 

 

700-799 Συµπεράσµατα Ελέγχου και Εκθέσεις  

700 ∆ιαµόρφωση Γνώµης και Έκθεση επί Οικονοµικών Καταστάσεων 

705 ∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

706 Παράγραφοι Έµφασης Θέµατος και Παράγραφοι Άλλου Θέµατος στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

710 Συγκριτικές Πληροφορίες - Αντίστοιχοι Αριθµοί και Συγκριτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

720 Οι Ευθύνες του Ελεγκτή σχετικά µε Άλλες Πληροφορίες σε Έγγραφα που Περιέχουν Ελεγµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

800-899 Εξειδικευµένοι Τοµείς 

800 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Οικονοµικών Καταστάσεων που Καταρτίζονται σύµφωνα µε Πλαίσια Ειδικού 

Σκοπού 

805 Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι Επιµέρους Οικονοµικών Καταστάσεων και Συγκεκριµένων Στοιχείων, 

Λογαριασµών ή Κονδυλίων Οικονοµικής Κατάστασης 

810 Αναθέσεις για Έκθεση επί Περιληπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

3.5 Κώδικας ∆εοντολογίας  

 

Στα πλαίσια των ελεγκτικών προτύπων καθορίζεται και ο Κώδικας ∆εοντολογίας, τον οποίο 

οφείλουν να ακολουθούν οι εξωτερικοί ελεγκτές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο 

ελεγκτής και ο επαγγελµατίας ο οποίος εργάζεται στις ελεγκτικές εταιρίες, πρέπει να διαθέτει 

πέντε βασικά προσόντα και γνωρίσµατα:  
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i. ακεραιότητα 

ii.  αντικειµενικότητα 

iii.  επαγγελµατική επάρκεια και επιµέλεια 

iv. εχεµύθεια  

v. υπευθυνότητα 

 

 
∆ιάγραµµα  3. 1: Αρχές κώδικα δεοντολογίας (Ντζανάτος 2009) 

 

    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι α) 

αντικειµενικός σε όλες τις φάσεις της ροής του ελέγχου, β) να είναι ακέραιος, έτσι ώστε να 

καθίστανται αποδεκτά τα πορίσµατα του, γ)  να έχει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών 

γνώσεων, δ)  να εκτελεί την εργασία του µε επιµέλεια, να συµπεριφέρεται µε επαγγελµατισµό 

στους πελάτες του και στην αγορά και ε) να τηρεί την εµπιστευτικότητα για τις πληροφορίες 

τις οποίες σχετίζονται µε την επαγγελµατική του απασχόληση. 

    Στην πράξη όµως οι πέντε αυτές αρχές µπορούν να παραβιαστούν λόγω διάφορων 

αιτιών. Ο ελεγκτής θα πρέπει να φροντίζει ώστε  να µην παραβιαστούν αυτές οι αρχές και να 

γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές αιτίες της παραβίασής τους. Ο κώδικας δεοντολογίας των 

εξωτερικών ελεγκτών αναγνωρίζει µε τους οποίους είναι πιθανόν να παραβιαστούν οι αρχές 

αυτές:  

i. το προσωπικό και οικονοµικό συµφέρον, δηλαδή ο ελεγκτής να έχει συµφέρον να µην 

εφαρµόσει κάποια από τις βασικές αρχές 

ii.  η αυτοεξέταση,  δηλαδή ο ελεγκτής εξετάζει και θεωρεί σαν δεδοµένο, µία εργασία 

που αυτός ο ίδιος έχει προηγουµένως εκτελέσει 

iii.  η οικειότητα ή εµπιστοσύνη, όταν δηλαδή υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις ανάµεσα 

στον ελεγκτή και στον ελεγχόµενο   
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iv. συνηγορία, όταν ο ελεγκτής λειτουργεί ως συνήγορος του ελεγχόµενου προσώπου, 

ιδιότητα που είναι ασυµβίβαστη µε την αντικειµενικότητα 

v. εκφοβισµός, όταν ο ελεγκτής δέχεται απειλές και δεν µπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη 

γνώµη του27 

 

 

3.6 Μέθοδος ∆ιενέργειας Εξωτερικού Ελέγχου  

  

Με εξαίρεση ίσως ορισµένους τύπους ελέγχου, σε όλα τα άλλα είδη ελέγχων και κυρίως στον 

τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατό να ελέγχεται µε 

λεπτοµέρεια ολόκληρη η διαχειριστική και λογιστική εργασία της χρήσεως. Για αυτό και ο 

ελεγκτής ακολουθεί τη µέθοδο ελέγχου βάση δειγµατοληψίας.  

    Ο στόχος του ελεγκτή, όταν χρησιµοποιεί ελεγκτική δειγµατοληψία, είναι η παροχή 

λελογισµένης βάσης για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τον πληθυσµό από τον 

οποίο επιλέγεται το δείγµα.  ∆εδοµένο ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες εφαρµόζονται σε 

λιγότερο από το 100% των µονάδων εντός του πληθυσµού που 

είναι σχετικός µε τον έλεγχο, υπάρχει ο κίνδυνος το συµπέρασµα του ελεγκτή που βασίζεται 

σε ένα δείγµα να είναι διαφορετικό από το συµπέρασµα εάν το σύνολο του πληθυσµού 

υποβαλλόταν στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου. 

    Στα πλαίσια της διεθνώς παραδεκτής αρχής της δειγµατοληψίας, ακολουθούνται δύο 

βασικές µέθοδοι ελέγχου: α) ο οριζόντιος ή προοδευτικός έλεγχος και β) ο κάθετος ή 

αναδροµικός έλεγχος.  

    Ο οριζόντιος έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια λεπτοµερούς ελέγχου σε όλες τις 

οικονοµικές πράξεις µιας περιόδου, κατά πλήρες λογιστικό κύκλωµα µε σκοπό την 

ενηµέρωση των ελεγκτών για τη λογιστική οργάνωση της επιχειρήσεως και την εκτίµηση του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο ξεκινά από τα δικαιολογητικά 

και καταλήγει στα κονδύλια του ισολογισµού 

     Αντίθετα κατά τον κάθετο έλεγχο, ο ελεγκτής από τα κονδύλια του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων χρήσεως καταλήγει στα δικαιολογητικά. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί τη 

βάση για τον ουσιαστικό έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Πρέπει να τονισθεί 

                                                 
27 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 57 
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πως ο οριζόντιος και ο κάθετος έλεγχος είναι συµπληρωµατικοί και δεν υποκαθιστά ο µεν τον 

δε.  

     Το ποσοστό της δειγµατοληψίας στον οριζόντιο και κάθετο έλεγχο και γενικά η 

έκταση και το βάθος του ελέγχου, εξαρτώνται από την ποιότητα του υφιστάµενου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

 

3.7 Ελεγκτική Τεκµηρίωση  

 

3.7.1 Ελεγκτικά Τεκµήρια  

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 500, ο ελεγκτής σχεδιάζει και εκτελεί ελεγκτικές 

διαδικασίες κατά τέτοιο τρόπο που τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια ώστε να δύναται να εξάγει λελογισµένα συµπεράσµατα επί των οποίων 

θα βασίσει τη γνώµη του.  

      Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει τη σχετικότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκµήρια. Οι ελεγκτικές αποδείξεις αυτές 

συγκεντρώνονται από τις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά και από άλλες πηγές, όπως 

προηγούµενοι έλεγχοι ή διαδικασίες δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης για την 

αποδοχή και τη συνέχιση πελάτη. 

    Οι ελεγκτικές διαδικασίες στοχεύουν στην επιβεβαίωση των «ισχυρισµών» της διοίκησης 

για συγκεκριµένα ζητήµατα. Οι ισχυρισµοί µπορεί να αφορούν συναλλαγές, λογαριασµούς ή 

γνωστοποιήσεις και συγκροτούν τα στοιχεία των ελεγκτικών αποδείξεων. Οι ισχυρισµοί 

αυτοί είναι α) η πραγµατοποίηση ή ύπαρξη, δηλαδή  οι συναλλαγές και τα γεγονότα που 

λογίστηκαν, έγιναν πραγµατικά και αφορούν την εταιρία β) πληρότητα ως προς την 

απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων 

στις οικονοµικές καταστάσεις γ) δικαιώµατα και υποχρεώσεις, δηλαδή η εταιρία έχει 

κυριότητα ή έλεγχο στα ενεργητικά στοιχεία του Ισολογισµού και οι υποχρεώσεις που 

εµφανίζονται είναι δικές της  δ) αποτίµηση ή κατανοµή των κονδυλίων των λογαριασµών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο λογιστικό σχέδιο και την αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων και ε) παρουσίαση και γνωστοποίηση αυτών στις οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο λογιστικό σχέδιο 
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    Στόχος του ελεγκτή είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια 

που θα µειώνουν τον ελεγκτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. Η επάρκεια και η 

καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων είναι αλληλένδετες. Η επάρκεια είναι το µέτρο 

της ποσότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων και επηρεάζεται από την εκτίµηση του ελεγκτή για 

τους κινδύνους σφάλµατος καθώς και από την ποιότητα και την αποδεικτική δύναµη αυτών.  

    Από την άλλη, η καταλληλότητα είναι το µέτρο της ποιότητας των ελεγκτικών 

τεκµηρίων, δηλαδή η σχετικότητά τους και η αξιοπιστία τους ως προς την υποστήριξη των 

συµπερασµάτων στα οποία βασίζεται η γνώµη του ελεγκτή. Η αξιοπιστία των τεκµηρίων 

επηρεάζεται από την πηγή και τη φύση τους. Γενικά, πιο αξιόπιστη θεωρείται η ελεγκτική 

απόδειξη όταν α) λαµβάνεται από τρίτο β) υπάρχει αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου, για τις εσωτερικές γ) λαµβάνεται άµεσα από τον ελεγκτή δ) βασίζεται σε 

ντοκουµέντα και δεν είναι προφορική ε) προκύπτει από πρωτότυπα έγγραφα.  

    Ελεγκτικά τεκµήρια για τους ελεγκτές θεωρούνται α) τα λογιστικά βιβλία που 

απεικονίζουν τις συναλλακτικές δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων, β) η 

αλληλογραφία της ελεγχόµενης επιχείρησης, γ) οι αριθµοδείκτες και η αναλυτική 

επισκόπηση, δ) τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, που προκύπτουν από την επιτόπια έρευνα 

και απογραφή ε) τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που λαµβάνει είτε από την εταιρία είτε 

από τρίτους, στ) οι πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, ζ) οι υπολογιστικές 

εργασίες και η) τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της 

ελεγχόµενης εταιρίας28.  

    Γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών 

τεκµηρίων, ο ελεγκτής εφαρµόζει µία ή συνδυασµό περισσότερων από τις ακόλουθες 

διαδικασίες:  

� επιθεώρηση αρχείων, εγγράφων ή υλικών περιουσιακών στοιχείων 

� παρατήρηση µίας διαδικασίας που κάνουν άλλοι, όπως η φυσική καταµέτρηση 

αποθεµάτων  

� εξωτερική επιβεβαίωση που αποκτάται από τον ελεγκτή ως άµεση έγγραφη απάντηση 

προς αυτόν από τρίτο µέρος 

� επανυπολογισµός αποτελεί τη διασταύρωση της µαθηµατικής ακρίβειας εγγράφων ή 

αρχείων 

� επανεκτέλεση από τον ελεγκτή διαδικασιών ή δικλίδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως 

µέρος των εσωτερικών δικλίδων της ελεγχόµενης εταιρίας αναλυτικές διαδικασίες 

                                                 
28 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 289-287 
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που περιλαµβάνουν αξιολογήσεις οικονοµικών πληροφοριών και των σχέσεών τους 

µε οικονοµικά ή ποσοτικά δεδοµένα  

� διερευνητικές ερωτήσεις µε σκοπό την αναζήτηση πληροφοριών, από πρόσωπα που 

διαθέτουν κατάλληλη γνώση, τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και µη 

χρηµατοοικονοµικών, εντός της οντότητας ή εκτός αυτής29 

 

3.7.2  Φύλλα Εργασίας  

 

Ο ελεγκτής είναι υποχρεωµένος, σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου, να συγκεντρώνει τεκµήρια 

που θα στηρίζουν τα τελικά του συµπεράσµατα και θα αποδεικνύουν ότι έκανε τη δουλειά 

του µε βάση τα ∆ΕΠ και τις σχετικές εθνικές ρυθµίσεις. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει το 

αρχείο των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν, τα σχετικά ελεγκτικά τεκµήρια που 

αποκτήθηκαν και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο ελεγκτής. 

     Η ελεγκτική αυτή τεκµηρίωση ή φύλλα εργασίας βοηθάει α) το σχεδιασµό και την 

εκτέλεση του ελέγχου, β) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, γ) τη µέτρηση του έργου 

ελεγκτών, δ) τον ποιοτικό έλεγχο ε) τους εξωτερικούς ελέγχους των ελεγκτών από άλλα 

όργανα. 

     Η µορφή, η έκταση και των περιεχόµενο των φύλλων εργασίας εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως:  

� το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της ελεγχόµενης εταιρίας 

� τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών 

� τους κινδύνους και τα σηµαντικά λάθη 

� την έκταση των εκτιµήσεων που έπρεπε να γίνουν  

� τη σπουδαιότητα των ελεγκτικών αποδείξεων που έπρεπε να συγκεντρωθούν  

� το πλήθος και τη φύση των παρατηρήσεων που εντοπίστηκαν 

� την αναγκαιότητα ισχυρής υποστήριξης ορισµένων συµπερασµάτων  

� τη µεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν  

     Τα φύλλα εργασίας διακρίνονται σε φύλλα εργασίας προκαταρκτικού ελέγχου, σε 

φύλλα εργασίας τελικού ελέγχου και σε φύλλα εργασίας που συντάσσονται µετά την 

περάτωση του ελέγχου µε κριτήριο το χρόνο σύνταξης τους και τον έλεγχο που αφορούν. 

    Τα φύλλα εργασίας πρέπει να φέρουν ορισµένες ενδείξεις και να περιλαµβάνουν τα 

εξής: 

                                                 
29 ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 500, «Ελεγκτικά Τεκµήρια» 
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� επικεφαλίδα, στην οποία περιλαµβάνονται η επωνυµία της ελεγχόµενης εταιρίας, ένας 

περιγραφικός τίτλος αναγνώρισης του περιεχόµενου των φύλλων εργασίας, η 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα ονόµατα του συντάκτη του φύλλου εργασίας και 

εκείνου που έκανε την ανασκόπηση του 

� ευρετηρίαση και παραποµπή των ελεγκτικών τεκµηρίων, ώστε αυτά να εντοπίζονται 

εύκολα από τα µέλη της ελεγκτικής οµάδας 

� χρησιµοποίηση συµβόλων, που είναι δηλωτικά των ενεργειών που έγιναν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου και επιτυγχάνουν τυποποίηση εργασιών ρουτίνας και µείωση 

του απαιτούµενου χρόνου εργασίας 

� υπογραφές του συντάκτη του φύλλου εργασίας και εκείνου που έκανε την 

ανασκόπηση του και ηµεροµηνία της εργασίας του30 

   Ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει την τεκµηρίωση ελέγχου σε ένα φάκελο ελέγχου. 

Συγκεκριµένα, ο ελεγκτής πρέπει σύντοµα, µετά τη χορήγηση της έκθεσης, να ολοκληρώνει 

το φάκελο ελέγχου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, που περιέχει τα αρχεία που αποτελούν 

την τεκµηρίωση ελέγχου. Η συµπλήρωση του φακέλου αποτελεί µια διοικητική διαδικασία 

που δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση την εκτέλεση νέων ελεγκτικών διαδικασιών ή την 

εξαγωγή νέων συµπερασµάτων31.  

     Οι ελεγκτές συνήθως τηρούν δύο φακέλους ελέγχου: α) το φάκελο ελέγχου χρήσεως, 

όπου ταξινοµούνται τα συνταχθέντα φύλλα εργασίας και το µόνιµο φάκελο ελέγχου όπου 

περιλαµβάνονται τα φύλλα εργασίας µονίµου ενδιαφέροντος στην περίπτωση 

επαναλαµβανόµενων ελέγχων και είναι υποχρεωµένοι να τηρούν εχεµύθεια για το 

περιεχόµενο τους και να τα φυλάσσουν για πέντε τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της σχετικής έκθεσης. 

3.8 ∆ιαδικασία Εξωτερικού Ελέγχου  

 

3.8.1 Αποδοχή Ανάθεσης Ελέγχου  

 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του εξωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει την ανάθεση του 

ελέγχου και την αποδοχή του από τον ελεγκτή, όταν α) διαπιστώσει πως πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για τον έλεγχο και β) επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει συναντίληψη περί των όρων 

της ανάθεσης ελέγχου εκ µέρους του ελεγκτή και της διοίκησης της ελεγχόµενης εταιρίας.  

                                                 
30 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 211-212 
31 ∆ιεθνές Πρότυπου Ελέγχου 230, «Τεκµηρίωση του Ελέγχου» 
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    Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο, ο 

ελεγκτής πρέπει να εκτιµήσει εάν το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που 

πρόκειται να εφαρµοστεί στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι αποδεκτό και 

εάν υπάρχει δυνατότητα συµµόρφωσης τους µε τα ελεγκτικά πρότυπα. Ταυτόχρονα η 

διοίκηση οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη της για την κατάρτιση των καταστάσεων αυτών 

και τις αναγκαίες εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας και να παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

πληροφόρηση και πρόσωπο που κρίνει ο ελεγκτής ότι είναι αναγκαίο για να αποκτήσει 

ελεγκτικά τεκµήρια. 

    Πριν την αποδοχή της ανάθεσης του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει την 

υποψήφια ελεγχόµενη εταιρία µέσω της εξέτασης της διαθέσιµης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, της αξιολόγησης της εντιµότητας της διοίκησης της,  της επικοινωνίας µε τον 

προηγούµενο ελεγκτή αυτής και την αναζήτηση ύπαρξης ειδικών συνθηκών που χρήζουν 

ειδικής προσοχής ή αυξάνουν τον ελεγκτικό κίνδυνο ή επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα 

οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της υπό έλεγχο οικονοµικής µονάδας. 

    Εφόσον ο ελεγκτής αποφασίσει να αποδεχθεί την ανάθεση ελέγχου, θα πρέπει να 

συµφωνήσει µε τους όρους της ανάθεσης ελέγχου µε τη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρίας 

και µάλιστα η συµφωνία αυτή να διατυπώνεται εγγράφως περιλαµβάνοντας α) το σκοπό και 

το πεδίο του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, β) τις ευθύνες του ελεγκτή και της 

διοίκησης, γ) το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και ε) την αναµενόµενη 

µορφή και το περιεχόµενο των εκθέσεων που θα εκδοθούν από τον ελεγκτή32.  

 

 

 

 

3.8.2  Σχεδιασµός Ελέγχου  

  

Ο σχεδιασµός ενός ελέγχου αποτελεί µια συνεχής και επαναλαµβανόµενη διαδικασία, που 

περιλαµβάνει την θέσπιση συνολικής στρατηγικής ελέγχου για την ανάθεση, καθώς και την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου. Ο επαρκής προγραµµατισµός ωφελεί τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων βοηθώντας τον ελεγκτή α) να δώσει τη δέουσα προσοχή σε 

σηµαντικούς τοµείς του ελέγχου, β) να εντοπίσει και να επιλύσει εγκαίρως πιθανά 

προβλήµατα, γ) να οργανώνει σωστά και να διαχειρίζεται την ανάθεση ελέγχου, έτσι ώστε να 
                                                 
32 ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 210, ««Συµφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Ελέγχου» 
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διενεργείται µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο, δ) να επιλέξει, να διευθύνει και να 

εποπτεύει τα κατάλληλα άτοµα της οµάδας ανάθεσης του ελέγχου και ε) να συντονίζει τις 

εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από τους ελεγκτές των συστατικών στοιχείων και των 

εµπειρογνωµόνων.  

     Στο σχεδιασµό του ελέγχου, ο ελεγκτής ορίζει ένα ποσό πάνω από το οποίο τα λάθη 

είναι σηµαντικά. Ορίζει ένα επίπεδο σηµαντικότητας για το σύνολο των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ο ελεγκτής επιδιώκει να προσδιορίσει τι µπορεί να εµφανίσει σηµαντικά 

λαθεµένες τις καταστάσεις. Εξετάζει την εταιρία και το περιβάλλον της επιδιώκοντας να 

εντοπίσει του κινδύνους και να καθορίσει απαραίτητες τις ελεγκτικές διαδικασίες. Τότε 

προσδιορίζει και τη σηµαντικότητα για συναλλαγές, λογαριασµούς ή γνωστοποιήσεις  

    Στόχος του ελεγκτή κατά το σχεδιασµό και εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών 

είναι η µείωση του ελεγκτικού κινδύνου σε αποδεκτά χαµηλό επίπεδο. Ελεγκτικός κίνδυνος 

είναι ο κίνδυνος ότι ο ελεγκτής εκφράζει µη ενδεδειγµένη γνώµη ελέγχου όταν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος ο ελεγκτής να µην 

εντοπίσει λάθη ή απάτες στις οικονοµικές καταστάσεις και να εκφράσει ανεπιφύλακτη 

γνώµη. Το ουσιώδες µέγεθος και ο ελεγκτικός κίνδυνος εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου και αποτελούν αντίστροφα µεγέθη. 

    Κατά τη φάση του σχεδιασµού µελετά την φύση και την έκταση των ελεγκτικών 

διαδικασιών. Όσο µεγαλύτερος είναι το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου, τόσο µεγαλύτερος 

είναι και ο όγκος της ελεγκτικής εργασίας που πρέπει να γίνει. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι 

συνάρτηση α) του εγγενή κινδύνου, του κινδύνου δηλαδή να υπάρχει ουσιώδες λάθος ή 

παράλειψη και ο ελεγκτής να µην το εντοπίσει, β) του κινδύνου εσωτερικού ελέγχου, του 

κινδύνου δηλαδή ένα λάθος να µην εντοπιστεί και διορθωθεί από την υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου και γ) του κινδύνου ανίχνευσης, του κινδύνου δηλαδή ο ελεγκτής να µην εντοπίσει 

ένα ουσιώδες σφάλµα παρά τις εφαρµοζόµενες ελεγκτικές διαδικασίες33. 

    Ο ελεγκτής  οφείλει να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος, 

που οφείλονται σε απάτη ή λάθος, σε επίπεδα οικονοµικής κατάστασης και ισχυρισµού, µέσω 

της κατανόησης της ελεγχόµενης εταιρίας και του περιβάλλοντός της, περιλαµβανοµένων 

των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας, παρέχοντας έτσι βάση για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση µέτρων ως απάντηση στους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος. 

Προκειµένου να εκτιµήσει τα επίπεδα κινδύνου αυτού µπορεί να προβεί σε:  

                                                 
33 Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 291-292 
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� διερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση, καθώς και σε όσους εντός της οντότητας 

κρίνει ότι µπορεί να έχουν πληροφορίες που είναι πιθανό να βοηθήσουν στον 

εντοπισµό κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος 

� αναλυτικές διαδικασίες 

� παρατήρηση και επιθεώρηση 

    Απαραίτητη για το σχεδιασµό της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η κατανόηση από τον 

ελεγκτή της ελεγχόµενης εταιρίας και του περιβάλλοντος της. Ο ελεγκτής πρέπει να 

κατανοήσει τόσο στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας (πχ κλαδικούς και 

ρυθµιστικούς παράγοντες, εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς) όσο και 

στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της (λειτουργία, διοίκηση, στρατηγική και σκοποί, 

χρηµατοδότηση, λογιστικές πολιτικές, χρηµατοοικονοµική επίδοση). 

    Μέρος της κατανόησης της ελεγχόµενης εταιρίας αποτελεί και η εξέταση των 

εσωτερικών δικλίδων που είναι σχετικές µε τον έλεγχο και αξιολόγηση του κινδύνου της 

ελεγχόµενης επιχείρησης, προκειµένου ο ελεγκτής να εκτιµήσει τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλµατος σε επίπεδο ισχυρισµού και να σχεδιάσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες που θα 

ανταποκρίνονται στους εκτιµώµενους κινδύνους. 

     Ο ελεγκτής θα πρέπει να καθιερώσει µια συνολική στρατηγική ελέγχου που καθορίζει 

το πεδίο εφαρµογής, το χρονοδιάγραµµα και την κατεύθυνση του ελέγχου, και που καθοδηγεί 

την ανάπτυξη του προγράµµατος ελέγχου. Απαιτείται η ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου , που 

είναι πιο λεπτοµερές από την συνολική στρατηγική ελέγχου, κατά την έννοια ότι 

περιλαµβάνει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που 

πρέπει να εκτελούνται από την ελεγκτική οµάδα, ώστε ο έλεγχος να πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα ελεγκτικά πρότυπα. Ο σχεδιασµός αυτών των ελεγκτικών διαδικασιών 

πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς το σχέδιο ελέγχου αναπτύσσεται. 

    Παράλληλα ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάσει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την 

έκταση της διεύθυνσης και της εποπτείας των µελών της οµάδας ανάθεσης καθώς και την 

επισκόπηση των εργασιών τους. 

    Η συνολική στρατηγική και το σχέδιο ελέγχου θα πρέπει να τεκµηριώνονται και να 

καταγράφονται ως αρχείο του κατάλληλου σχεδιασµού των ελεγκτικών διαδικασιών που 

µπορούν να επισκοπηθούν και να εγκριθούν πριν από την εκτέλεσή τους. 

 

3.8.3 ∆οκιµασίες Ελέγχου  
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Ο έλεγχος συντίθεται από ελεγκτικές διαδικασίες διάφορων τύπων έτσι ώστε ο ελεγκτής να 

συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια. Από την άποψη των ειδών, οι 

διαδικασίες χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες σύµφωνα µε ∆ΕΠ 330.  

� οι ουσιώδες διαδικασίες , που σχεδιάζονται ώστε να εντοπίζουν ουσιώδη σφάλµατα 

σε επίπεδο ισχυρισµού 

� οι δοκιµασίες δικλείδων εσωτερικού ελέγχου, που αξιολογούν τη λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα των δικλίδων στην αποτροπή ή τον εντοπισµό και τη διόρθωση 

ουσιωδών σφαλµάτων σε επίπεδο ισχυρισµού 

      Είναι προφανές ότι οι ουσιώδες διαδικασίες αφορούν τον κύριο όγκο των ελεγκτικών 

διαδικασιών και την εκτέλεση των εντολών ελέγχου, ενώ οι δοκιµασίες  δικλίδων 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στην έρευνα σηµείων του εσωτερικού ελέγχου, για να 

εξεταστεί η αποτελεσµατικότητά τους.  

     Ανεξάρτητα από τους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος, ο ελεγκτής 

πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί ουσιαστικές διαδικασίες για κάθε ουσιώδη κατηγορία 

συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασµού, και γνωστοποίηση ανεξάρτητα από τους εκτιµώµενους 

κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος.  

      Οι ουσιώδεις διαδικασίες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες :α) τις «λεπτοµερείς» 

διαδικασίες, στις οποίες εντάσσονται και οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι, αλλά και οι 

περισσότερες άλλες διαδικασίες και β) τις «ουσιώδεις αναλυτικές διαδικασίες», οι οποίες 

γίνονται στα πλαίσια του ελέγχου και αφορούν κυρίως λογιστικές συµφωνίες34. 

    Το µεγαλύτερο µέρος των ελεγκτικών διαδικασιών αφορά τους ελέγχους των 

ισχυρισµών για συγκεκριµένες συναλλαγές, λογαριασµούς ή γνωστοποιήσεις. Αναλυτικά:  

� οι δοκιµασίες συναλλακτικών πράξεων έχουν ως στόχο τον προσδιορισµό αν οι 

εξατοµικευµένες συναλλαγές και πράξεις της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας είναι 

σωστά καταχωρηµένες, οµαδοποιηµένες και απεικονισµένες στα βιβλία αυτής. Οι 

δοκιµασίες αυτές χρησιµοποιούνται συχνά ως δοκιµασίες δυσλειτουργίας των 

εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και ως άµεσες επαληθευτικές δοκιµασίες για την 

αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων.  

� οι δοκιµασίες υπολοίπων λογαριασµών έχουν ως στόχο την επαλήθευση των 

υπολοίπων συγκεκριµένων λογαριασµών του γενικού καθολικού και των οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι δοκιµασίες αυτές περιέχουν στοιχεία δοκιµασιών δικλείδας 

                                                 
34 ∆ηµήτρης Ντζανάτος, «Ο έλεγχος ως µηχανισµός αρνητικής εντροπίας» Εκδόσεις Καστανιώτη, Φεβρουάριος 
2009, σελ 263-264 
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ασφαλείας που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και παράλληλα αποτελούν άµεσες επαληθευτικές δοκιµασίες που 

αποσκοπούν στην αποκάλυψη ουσιωδών σφαλµάτων στα υπόλοιπα των 

λογαριασµών. 

� οι δοκιµασίες γνωστοποίησης έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν εάν η γενική 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, περιλαµβανοµένων των σχετικών 

γνωστοποιήσεων, είναι σύµφωνη µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς 

    Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία ουσιωδών διαδικασιών περιλαµβάνει τις αναλυτικές 

διαδικασίες, που περιλαµβάνουν α) αξιολογήσεις οικονοµικών µεγεθών µετά από µελέτη 

οικονοµικών και µη οικονοµικών δεδοµένων β) έρευνα σηµαντικών µεταβολών γ) έρευνα 

σχέσεων ή δεικτών µη φυσιολογικών δ) έρευνα σηµαντικών διαφορών µε προβλέψεις. Οι 

αναλυτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν επίσης την εξέταση συγκρίσεων των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της εταιρίας µε α) Συγκριτικές πληροφορίες 

προηγούµενων περιόδων, β) προβλέψεις και γ) άλλες εταιρίες του κλάδου. 

    Ο ελεγκτής εκτελεί αναλυτικές διαδικασίες τόσο για να κατανοήσει καλύτερα την 

εταιρία και το περιβάλλον της όσο και σαν ουσιώδεις ελεγκτικές διαδικασίες, που 

εφαρµόζονται σε µεγάλους όγκους συναλλαγών που τείνουν να είναι προβλέψιµοι σε βάθος 

χρόνου και παρέχουν διαφορετικά επίπεδα διασφάλισης. 

 

 

 

 

3.8.4 Ολοκλήρωση και Επισκόπηση Ελέγχου 

 

Πριν τη διαµόρφωση του συµπεράσµατος του και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, 

ο ελεγκτής θα πρέπει να προβεί σε µια σειρά διαδικασιών που περιλαµβάνουν την 

ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας και την επισκόπηση των ευρηµάτων αυτής.  

     Οι ελεγκτικές διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου περιλαµβάνουν µια σειρά από 

πρόσθετες άµεσες επαληθευτικές διαδικασίες. Ο ελεγκτής προβαίνει σε: 

� επισκόπηση ενδεχόµενων υποχρεώσεων  

� κατανόηση των σχέσεων και των συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων µερών 

� εκτίµηση της επίδρασης των µεταγενέστερων του ισολογισµού γεγονότων  
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� εκτίµηση του ενδεδειγµένου της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης της 

δραστηριότητας  

� απόκτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση για να επιβεβαιώσει ορισµένα 

θέµατα σχετικά του ελέγχου ή για να υποστηρίξει άλλα ελεγκτικά τεκµήρια 

� εφαρµογή αναλυτικών διαδικασιών για να βεβαιωθεί ότι σωστά κατανόησε την 

εταιρία και το περιβάλλον της.  

    Στο τελευταίο µέρος της διαδικασίας του εξωτερικού ελέγχου πριν τη διατύπωση της 

ελεγκτικής του γνώµης, ο ελεγκτής επισκοπεί τα ευρήµατα αυτής µέσω της αξιολόγησης της 

επάρκειας και της καταλληλότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων που εξέτασε.  Οι διαδικασίες 

στις οποίες προβαίνει σε αυτό το στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας περιλαµβάνουν:  

� τελική εκτίµηση της σηµαντικότητας και του ελεγκτικού κινδύνου και εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών µείωσης του κινδύνου σε 

αποδεκτά επίπεδα 

� αξιολόγηση της επάρκειας και της ακρίβειας των φύλλων εργασίας καθώς και της 

επάρκειας και της καταλληλότητας των ελεγκτικών τεκµηρίων 

� αξιολόγηση της συµφωνίας των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ή αντίστοιχα µε τα Ελληνικά Πρότυπα ως προς την εµφάνιση και 

το περιεχόµενο αυτών 

� ενηµέρωση των καθ’ ύλη αρµόδιων οργάνων της ελεγχόµενης εταιρίας για την 

έκταση και τα αποτελέσµατα του ελέγχου, για πιθανά προβλήµατα και δυσκολίες που 

συναντήθηκαν καθώς και για αδυναµίες των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας 

� επιστολή προς τη διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης που περιλαµβάνει προτάσεις 

και συστάσεις για βελτιώσεις των διαδικασιών, των λειτουργιών και των ελεγκτικών 

µηχανισµών της 

� αξιολόγηση των ευρηµάτων του ελέγχου και τη διαµόρφωση της ελεγκτικής γνώµης35 

 

3.8.5 Έκθεση Ελέγχου  

 

Το τελευταίο στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η διαµόρφωσης της ελεγκτικής γνώµης 

επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει αξιολόγησης των συµπερασµάτων που εξάγονται 

από τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκµήρια και η έκφραση σαφώς της γνώµης αυτής µέσω 

έγγραφης έκθεσης που επίσης περιγράφει τη βάση αυτής της γνώµης. 

                                                 
35 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 537-538 
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    Ο ελεγκτής πρέπει να διαµορφώσει γνώµη για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Προκειµένου να διαµορφώσει αυτή τη γνώµη, ο ελεγκτής 

πρέπει να συµπεράνει εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι 

οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε 

οφειλοµένου σε απάτη είτε σε λάθος. 

     Ειδικότερα, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί α) την ορθότητα και η γνωστοποίηση των 

λογιστικών πολιτικών, β) το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων, γ) τη σχετικότητα, τη 

συγκρισιµότητα, την αξιοπιστία και την κατανοητικότητα της πληροφόρησης των 

οικονοµικών καταστάσεων, δ) την επάρκεια της γνωστοποίησης και ε) την ορολογία των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

    Η έκθεση ελέγχου απευθύνεται προς τους εντολείς του ελέγχου και αποβλέπει στην 

ενηµέρωση αυτών, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η 

έκθεση αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαµβάνει α) το τίτλο, β) τον παραλήπτη, γ) 

εισαγωγική παράγραφος δ) την ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις, ε) την 

ευθύνη του ελεγκτή, στ) τη γνώµη του ελεγκτή, ζ) άλλες ευθύνες αναφοράς, η) την υπογραφή 

του ελεγκτή, θ) την ηµεροµηνία της έκθεσης του ελεγκτή και ι) τη διεύθυνση του ελεγκτή36. 

     Με βάση τα τεκµήρια που συγκέντρωσε και τα συµπεράσµατα που διαµόρφωσε ο 

ελεγκτής µπορεί να εκφράσει τέσσερα διαφορετικά είδη ελεγκτικής γνώµης: 

 

� σύµφωνη ή µη διαφοροποιηµένη γνώµη 

 

   Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει µη διαφοροποιηµένη γνώµη όταν συµπεραίνει ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το 

εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Για τη διατύπωση της γνώµης του 

αυτής, χρησιµοποιεί µια από τις ακόλουθες φράσεις: « Οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη…. ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα 

των….σύµφωνα µε [το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς]» 

 

� γνώµη µε επιφύλαξη  

 

 Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη όταν:  

                                                 
36 ∆ιεθνές Πρότυπου Ελέγχου 700, « ∆ιαµόρφωση Γνώµης και Έκθεση επί Οικονοµικών Καταστάσεων» 
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i. έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια συµπεραίνει ότι 

σφάλµατα, ατοµικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονοµικές 

καταστάσεις ή 

ii.  αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να 

βασίσει τη γνώµη, αλλά ο ελεγκτής συµπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των µη 

εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν επί των οικονοµικών καταστάσεων θα 

µπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες. 

     Η γνώµη αυτή εκφράζεται συνήθως µε τη φράση: «Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 

επιπτώσεις του θέµατος που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για γνώµη µε 

επιφύλαξη, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη 

την…..(ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της….) σύµφωνα µε….» 

 

� αρνητική γνώµη 

 

     Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώµη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα 

και επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια, συµπεραίνει ότι σφάλµατα ατοµικά ή αθροιστικά είναι και 

ουσιώδη και διάχυτα στις οικονοµικές καταστάσεις. 

    Η σχετική διατύπωση της γνώµης ελέγχου γίνεται ως εξής: «Κατά τη γνώµη µας, 

λόγω της σοβαρότητας του θέµατος που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για αρνητική 

γνώµη οι οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την… (ή δεν δίνουν αληθή και 

εύλογη εικόνα της….) σύµφωνα µε …..» 

 

� αδυναµία έκφρασης γνώµης 

 

    Ο ελεγκτής πρέπει να µην εκφράζει γνώµη όταν αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη, και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκµήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώµη, και συµπεραίνει ότι οι πιθανές 

επιπτώσεις των µη εντοπισµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονοµικών 

καταστάσεων θα µπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες. 

    Η σχετική διατύπωση της έκθεσης ελέγχου γίνεται ως εξής: « Λόγω της σοβαρότητας 

του θέµατος που περιγράφτηκε στην παράγραφο της βάσης για αδυναµία έκφρασης γνώµης, 

δεν έχουµε µπορέσει να αποκτήσουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια που να 
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παρέχουν βάση για γνώµη ελέγχου. Συνεπώς, δεν εκφράζουµε γνώµη επί των οικονοµικών 

καταστάσεων»37 

 

3.9 Σχέση Εσωτερικού-Εξωτερικού Ελέγχου  

 

3.9.1 Γενικά  

 

Αρκετές µελέτες έχουν διεξαχθεί όλα αυτά τα χρόνια µε αντικείµενο τη σχέση µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, τα αποτελέσµατα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω.  

     Οι εταιρίες µπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης µέσω της ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της σχέσης µεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να συνεργάζεται 

µε τον εξωτερικό ελεγκτή. Από αυτή τη συνεργασία προκύπτει µια σειρά από πλεονεκτήµατα 

και για τις δύο κατηγορίες επαγγελµατιών που συµβάλλουν στη βελτίωση της ειδικής 

µεθοδολογίας  για τα δύο είδη ελέγχου38.  

      Οι δύο αυτές διαδικασίες αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες 

όµως παρουσιάζουν στενή σχέση µεταξύ τους και είναι συµπληρωµατικές µεταξύ τους. Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι συµπληρωµατικός του εξωτερικού, καθώς στις εταιρίες που 

υπάρχει διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής µπορεί να προσδιορίσει 

διαφορετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την εύλογη παρουσίαση των ελεγχόµενων 

οικονοµικών καταστάσεων.  

    Αντίστοιχα, ο εξωτερικός έλεγχος είναι συµπληρωµατικός του εσωτερικού, µε την 

έννοια ότι όταν υπάρχει εξωτερικός ελεγκτής, υπάρχει αποτελεσµατικότερος εσωτερικός 

έλεγχος και οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη από τον 

εξωτερικό έλεγχο. 

    Η σχέση αυτή αποτυπώνεται και από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Συγκεκριµένα τα 

∆ΕΠ 610 αναφέρει ότι:  

� αν και οι στόχοι των δύο διαδικασιών είναι διαφορετικοί, µερικοί από τους τρόπους 

µε τους οποίους η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και ο εξωτερικός ελεγκτής 

επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους στόχους τους µπορεί να είναι παρόµοιοι 

                                                 
37 ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 705, «∆ιαφοροποιήσεις της Γνώµης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή» 
38 Nicolae Vasile Constantin and Georgiana Susmanschi, « Internal and External Auditor as a Team-Work», 
Revista Economica, vol. Supplement, issue 4, 2012, pages 150-155 
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� ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει επαρκώς τις δραστηριότητες εσωτερικού 

ελέγχου και να εκτιµήσει τους κινδύνους ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων έτσι ώστε να σχεδιάσει και να εκτελέσει τις περαιτέρω ελεγκτικές 

διαδικασίες 

� ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών 

και να εκτιµήσει εάν, και σε ποιο βαθµό, πρόκειται να τη χρησιµοποιήσει 

� εάν χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, οφείλει να 

καθορίσει εάν αυτή η εργασία είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου. 

 

3.9.2 Οµοιότητες Εσωτερικού-Εξωτερικού Ελέγχου  

 

Οι σηµαντικότερες οµοιότητες µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, που προκύπτουν 

από τις διεθνείς έρευνες είναι: 

� τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν διαδικασίες που 

διέπονται από ένα σύνολο διεθνών αναγνωρισµένων πρότυπων που εκδίδονται από 

συγκεκριµένο σε κάθε περίπτωση επαγγελµατικό οργανισµό και περιλαµβάνουν τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας 

� ο κίνδυνος αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στο σχεδιασµό και την εκτέλεση τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου 

� ο ελεγκτής, εσωτερικός ή εξωτερικός, οφείλει να είναι ανεξάρτητος κατά την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 

� τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρονται για την λειτουργία 

και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης 

εταιρίας 

� και οι δύο διαδικασίες επιδιώκουν τη στενή συνεργασία µεταξύ τους 

� τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν µετά τη διενέργεια του 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου διατυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου  

3.9.3 ∆ιαφορές Εσωτερικού-Εξωτερικού Ελέγχου  

 

Παρόλο τις παραπάνω οµοιότητες των δύο διαδικασιών, αυτές παρουσιάζουν και πολύ 

σηµαντικές διαφορές, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα µε βάση διάφορα 

κριτήρια διάκρισης39,40.  

                                                 
39 Gheorghe Suciu, «Similarities and Differences Between Internal Auditing, Internal Public Auditing and Other 
Services», University of Craiova, Annals of Computational Economics, Vol 3, May 2008, pp 1436-1443 
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Πίνακας 3.3: ∆ιαφορές µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

 

 Κριτήριο διάκρισης Εσωτερικός έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος 

 

 

1 

 

 

Θέση µέσα στην 

εταιρία 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

υπάλληλοι ή στελέχη της 

ελεγχόµενης εταιρίας και οι 

αντικειµενικοί σκοποί τους 

προσδιορίζονται από τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και τη 

διοίκηση αυτής 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν 

υπαλληλική σχέση µε την ελεγχόµενη 

εταιρία και οι αντικειµενικοί στόχοι τους 

προσδιορίζονται από το νόµο 

 

 

2 

 

 

Αντικειµενικοί 

σκοποί 

Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβάλλει 

στην επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών και στη βελτίωση των 

διαδικασιών, στη διαχείριση του 

κινδύνου, στην εταιρική 

διακυβέρνηση 

Στόχος του εξωτερικού ελεγκτή είναι η 

διαµόρφωση και έκφραση γνώµης επί των 

οικονοµικών καταστάσεων 

3 Χαρακτήρας 

ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίως 

προληπτικό χαρακτήρα 

Ο εξωτερικός έλεγχος έχει κυρίως 

κατασταλτικό χαρακτήρα 

4 Χρησιµοποιούµενη 

µεθοδολογία 

Σαφώς καθορισµένη και 

συγκεκριµένη µεθοδολογία 

Ακριβής τυποποιηµένη µεθοδολογία 

 

5 

 

 

Ανεξαρτησία 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

είναι ανεξάρτητος από τις 

ελεγχόµενες δραστηριότητες 

Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι 

ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη εταιρία 

 

 

6 

 

 

Προσόντα ελεγκτή 

Η νοµοθεσία και η διεθνής 

πρακτική δεν απαιτεί από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές ελάχιστες 

προϋποθέσεις σπουδών 

Για να πιστοποιηθεί κάποιος ως 

εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 

πληρούνται µια σειρά από προϋποθέσεις 

ανάλογες της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται 

 

 

7 

 

 

Προσέγγιση ως προ 

το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος εκτιµά και 

αξιολογεί όλες τις πτυχές του 

συστήµατος δικλείδων ασφαλείας 

της εταιρία 

Ο εξωτερικός έλεγχος αξιολογεί το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µόνο ως 

προς τις πτυχές του, που επιτρέπουν να 

εξαλείψουν εκείνα τα σφάλµατα τα οποία 

δεν είναι ουσιώδη, καθώς δεν έχουν 

σηµαντική επίδραση επί των 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 

                                                                                                                                                         
40 Atanasiu Pop, Cristina Bota-Avram, Florin Bota-Avram, «The relationship between internal and external 
audit», 2008 
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8 

 

 

Έκταση ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει το 

σύνολο των συναλλαγών της 

εταιρίας 

Ο εξωτερικός ελεγκτής ενδιαφέρεται µόνο 

για τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

και την επίδοση της εταιρίας 

9 Συχνότητα ελέγχου Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια 

συνεχή κατά τη διάρκεια του έτους 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται σε 

τακτική βάση, στο τέλος συνήθως του 

οικονοµικού έτους 

 

 

10 

 

 

Προσέγγιση του 

κινδύνου 

Η αξιολόγηση του κινδύνου κατά το 

σχεδιασµό του ελέγχου συνδυάζεται 

µε διάφορες χρηµατοοικονοµικές 

και λειτουργικές πληροφορίες και 

παράγοντες κινδύνου, όπως ο 

κώδικας ηθικής, η ικανότητα, 

επάρκεια, και ακεραιότητα του 

προσωπικού, το µέγεθος, η 

ρευστότητα και ο όγκος 

συναλλαγών, οι οικονοµικές και 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, οι 

συνθήκες ανταγωνισµού, οι 

προηγούµενοι έλεγχοι, ο βαθµός 

µηχανοργάνωσης, η γεωγραφική 

διασπορά των διαδικασιών, οι 

εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής κατά το σχεδιασµό 

της ελεγκτικής διαδικασίας λαµβάνει 

υπόψη µόνο τις χρηµατοοικονοµικές 

πτυχές και τους παράγοντες µπορούν να 

επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις, 

όπως ο τρόπος διοίκησης και οι συνθήκες 

λήψης αποφάσεων, η κερδοφορία, 

παράγοντες που δηµιουργούν 

αβεβαιότητα για τη µελλοντική 

βιωσιµότητα, οι συνθήκες του κλάδου 

11 Προσέγγιση των 

σφαλµάτων 

Ο εσωτερικός έλεγχος ενδιαφέρεται 

για το σύνολο των σφαλµάτων που 

εντοπίζονται σε όλες τις 

δραστηριότητες της εταιρίας 

Ο εξωτερικός έλεγχος ενδιαφέρεται µόνο 

για τα σφάλµατα των 

χρηµατοοικονοµικών περιοχών της 

εταιρίας 

12 Εκθέσεις ελέγχου Αποτελούν αναλυτικές εκθέσεις που 

απευθύνονται στη διοίκηση, την 

Επιτροπή Ελέγχου 

Αποτελούν τυποποιηµένες εκθέσεις 

ελέγχου που απευθύνονται στους 

µετόχους και τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

4.1 Έννοια και Στόχοι Φορολογικού Ελέγχου 
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Μέσα σε κάθε σύγχρονη κοινωνία είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος φορολογικών ελέγχων το οποίο συµβάλλει από τη µία στην αύξηση των 

δηµόσιων εσόδων και την επιτάχυνση του ρυθµού της οικονοµικής ανάπτυξης και από την 

άλλη στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

Ο φορολογικός έλεγχος έχει µεγάλη σηµασία και αποτελεί τη βάση της φορολογικής 

δικαιοσύνης µέσα την κοινωνία, καθώς  από την αποτελεσµατικότητα του προσδιορίζεται το 

καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του κάθε φορολογούµενου δηµιουργώντας παράλληλα την 

αίσθηση φορολογικής δικαιοσύνης, επειδή η συντασσόµενη έκθεση ελέγχου αποτελεί τη 

θεµελιώδη βάση της διοικητικής δικαστικής κρίσης, αλλά και της συµβιβαστικής επίλυσης 

των διαφορών41.  

Ως φορολογικός έλεγχος χαρακτηρίζεται το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών που 

διενεργούνται από τα αρµόδια όργανα οι οποίες αποβλέπουν στον καθορισµό της 

φορολογητέας ύλης και των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούµενων φυσικών και 

νοµικών προσώπων. Οι φορολογικοί ελεγκτές έχουν ως σκοπό:   

� τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας  

� τον έλεγχο των τηρούµενων βιβλίων της ελεγχόµενης εταιρίας για να διαπιστωθεί 

αν όλες οι εγγραφές στηρίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά και αν το σύνολο της 

συναλλακτικής δραστηριότητας έχει καταχωρηθεί στα προβλεπόµενα τηρούµενα 

βιβλία της εταιρίας, έτσι ώστε αυτά να χαρακτηριστούν ως επαρκή ή ανεπαρκή  

� τη διαπίστωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και των λοιπών 

προβλεπόµενων καταστάσεων από τους διάφορους κώδικες και νόµους της 

ελληνικής νοµοθεσίας 

� την επαλήθευση του περιεχοµένου των παραπάνω δηλώσεων, σε σχέση πάντα µε τη 

συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά 

προκύπτουν από τα προβλεπόµενα και τηρούµενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία 

σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής επιστήµης και του Ενιαίου Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου 

� τον προσδιορισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και τον καθορισµό των κάθε 

είδους φορολογικών υποχρεώσεων42  

 

                                                 
41 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 98-99 
42 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου 
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4.2 Φορολογικοί Ελεγκτές 

 

Το έργο της διενέργειας των φορολογικών ελέγχων ανατίθεται στις αρµόδιες φορολογικές 

αρχές και συγκεκριµένα στις ∆.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, 

τους οικονοµικούς επιθεωρητές, σε ορκωτούς ελεγκτές και εκτιµητές.  

Λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας του αντικειµένου τους, οι φορολογικές 

ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν µια σειρά από βασικά προσόντα, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να διεξάγει αποτελεσµατικά τη φορολογική διοικητική διαδικασία. Τέτοια προσόντα 

θεωρούνται:  

α)   πείρα, η οποία αποκτάται µε την πάροδο του χρόνου κατά τη θητεία του ελεγκτή    

      ως βοηθού πεπειραµένου ελεγκτή.  

β)   ανεξαρτησία, έκφραση γνώµης, ακεραιότητα, ήθος, οξεία και ταχεία αντίληψη,  

      αντικειµενική κρίση, παρατηρητικότητα, υποµονή και επιµονή, ευγένεια και   

      διακριτικότητα 

γ)   επαγγελµατική επάρκεια και γνώση της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και της  

      νοµολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και των φορολογικών λύσεων που έχουν  

      δοθεί κατά καιρούς από τη ∆ιοίκηση του Υπουργείου Οικονοµικών 

δ)   εχεµύθεια και σεβασµό των εµπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται σε  

      γνώση του κατά τη διενέργεια του ελέγχου 

ε)   αντικειµενικότητα 

στ) γνώση Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Λογιστικής και Οικονοµικής, Αστικού  

      και Εµπορικού ∆ικαίου43 

 

 

 

4.3 Είδη Φορολογικού Ελέγχου  

 

4.3.1 ∆ιακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου  

 

                                                 
43 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 98-99 
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Με κριτήριο το είδος- τη µορφή τους, οι φορολογικοί έλεγχοι διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες. Συγκεκριµένα, ένας φορολογικός έλεγχος µπορεί να είναι:  

� προληπτικός έλεγχος 

� προσωρινός έλεγχος 

� φορολογικός έλεγχος 

Φυσικά, εκτός της παραπάνω διάκρισης, οι φορολογικοί έλεγχοι µπορούν να 

χωριστούν και σε άλλες κατηγορίες µε κριτήριο το φορολογικό αντικείµενο ( έλεγχος 

εισοδήµατος, έλεγχος ΦΠΑ, έλεγχος ΚΒΣ, έλεγχος Φ.Μ.Υ, έλεγχος επενδύσεων και 

αναπτυξιακών κινήτρων)44. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών µε απόφαση του καθορίζει την καθ’ ύλη αρµοδιότητα 

των διάφορων φορολογικών αρχών στη διενέργεια των παραπάνω ελεγκτικών εργασιών. Η 

αρµοδιότητα αυτή, ιδιαίτερα στην περίπτωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου, 

καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όπως το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, αλλά 

και άλλα ποιοτικά κριτήρια ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

 

4.3.2 Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος  

 

Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται κατά τη διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου µε σκοπό τη διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., 

καθώς και της εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ως προς το ΦΠΑ, 

το ΦΜΥ και λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους.  

Μέσω της αιφνίδιας παρουσίας τους, οι ελεγκτές στοχεύουν να αποτρέψουν τους 

φορολογούµενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων. ∆ιενεργείται είτε εντός της 

ελεγχόµενης εταιρίας µε σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής του ΚΒΣ και των 

λοιπών φορολογικών αντικειµένων είτε εκτός αυτής κατά τη διακίνηση αγαθών µε σκοπό τη 

διαπίστωση της ορθής διακίνησης αυτών µε τα προβλεπόµενα στοιχεία.  

Παρόλο που ο προληπτικός έλεγχος επιβάλλεται να είναι σύντοµος, ο ελεγκτής µπορεί 

να ζητήσει να λάβει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου εκτός των 

υποχρεωτικώς τηρουµένων. Αρµόδιοι για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι τα 

Ελεγκτικά Κέντρα, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και οι ∆ΟΥ, οι οποίοι ελέγχουν: 

� τη διακίνηση των αγαθών 

� τη ενηµέρωση των βιβλίων 

                                                 
44 Σπύρος Αναγνώστου, «∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογουµένων και Ελεγκτών  κατά τον Προληπτικό 
– Προσωρινό και Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο», www.poedoy.gr  
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� τα αποθέµατα – τα περιουσιακά στοιχεία – το ταµείο 

� τα πρόσθετα βιβλία 

� τη νοµιµότητα των φορολογικών ταµειακών µηχανών κα45.  

 

4.3.3 Προσωρινός Φορολογικός Έλεγχος  

 

Ο προσωρινός έλεγχος, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 67 του Ν. 2238/94,  εµπεριέχει 

όλα  τα στοιχεία του προληπτικού και τακτικού ελέγχου και του παρέχεται η δυνατότητα να 

εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς ν' αναµένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για 

να καταλογιστούν οι φόροι που οφείλει η επιχείρηση. 

Σκοπός του προσωρινού ελέγχου είναι ο καταλογισµός των φόρων µετά τη 

διαπίστωση της µη εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων ή της 

διαπίστωσης της εκπλήρωσης ορισµένων φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις όπου 

δεν είναι απαραίτητος ο φορολογικός έλεγχος ή δεν είναι εφικτός κατά τη δεδοµένη χρονική 

περίοδο. 

Αντικείµενο του προσωρινού ελέγχου αποτελούν οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν 

υποβάλλουν δηλώσεις, επιχειρήσεις που υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις, επιχειρήσεις για 

τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες φοροδιαφυγής και επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

εσφαλµένα τις φορολογικές διατάξεις46.   

Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΟΥ για ένα ή 

περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα και αντικείµενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού 

ελέγχου. Ο  προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δικαιούται επίσης να 

διενεργεί έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων, στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρήθηκαν, 

καθώς και στην επαγγελµατική εγκατάσταση κάθε υπόχρεου. 

Η ενέργεια προσωρινού ελέγχου, και αν ακόµα το προσωρινό φύλλο που εκδόθηκε 

έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την ενέργεια και δεύτερου προσωρινού ελέγχου και την έκδοση 

συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, µε εντολή του προϊσταµένου της ∆ΟΥ  και αντικείµενο 

ελέγχου το ίδιο ή διαφορετικό του πρώτου προσωρινού ελέγχου, αν από στοιχεία ή 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή από βάσιµες υπόνοιες ή από τα στοιχεία των 

φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε ανακριβώς συγκεκριµένη 

                                                 
45 Σπύρος Αναγνώστου, «∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις Φορολογουµένων και Ελεγκτών  κατά τον προληπτικό – 
προσωρινό και τακτικό φορολογικό έλεγχο», www.poedoy.gr  
46 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου 
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φορολογητέα ύλη. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό, η υπόθεση να καταστεί υποχρεωτικά 

ελεγκτέα και να γίνει τακτικός έλεγχος.  

 

4.3.4 Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος  

  

Ο τακτικός έλεγχος, που προβλέπεται τόσο από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όσο 

και από τον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και τις λοιπές φορολογίες,  πρέπει να είναι 

εµπεριστατωµένος, πλήρης και οριστικός, µε σκοπό τον έλεγχο όλων των φορολογικών 

αντικειµένων και υποχρεώσεων µιας εταιρίας και τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης 

µε τεκµηριωµένο πόρισµα τόσο από τα βιβλία και στοιχεία όσο και από τα λοιπά στοιχεία και 

πληροφορίες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο φόρος που προκύπτει, είτε αυτός δηλώθηκε και 

καταβλήθηκε, είτε δηλώθηκε και καταβλήθηκε ανακριβώς και ελλιπώς, αφού ληφθούν υπόψη 

τα αποτελέσµατα, τα στοιχεία και τα γεγονότα όλων των προγενέστερων ελέγχων 

Αρµόδιοι για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου είναι οι Υποδιευθυντές Ελέγχου των 

∆ΟΥ καθώς και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας 

των φορολογικών δηλώσεων ή, σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης, στη στοιχειοθέτηση 

των φορολογικών υποχρεώσεων του 

ελεγχοµένου µε βάση δεδοµένα που προκύπτουν από τη λεπτοµερή εξέταση των τηρούµενων 

από αυτόν βιβλίων και στοιχείων και από την ανάλυση της συνολικής οικονοµικής του 

κατάστασης. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να καθορίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

πρέπει να διενεργούνται και τις αρχές, τους κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά το 

τρόπος και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. 

∆εδοµένο ότι πρόκειται για λεπτοµερείς και συστηµατικούς ελέγχους, το Υπουργείο 

Οικονοµικών καθιερώνει είτε το δειγµατοληπτικό έλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων είτε 

καθορίζει τη διαδικασία µέσω της οποίας γίνεται η συνοπτική περαίωση των ανέλεγκτων 

υποθέσεων, µε την καταβολή συγκεκριµένου κατά περίπτωση ποσού47. 

 

 

4.4 ∆ιαδικασία Φορολογικού Ελέγχου  

 

                                                 
47 Ευαγγελία Τσακίρη, «Φορολογικοί Έλεγχοι και ∆ικαιώµατα Φορολογούµενων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, 2008 
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4.4.1 Εντολή Ελέγχου  

 

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή ελέγχου, που εκδίδεται είτε 

από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΟΥ είτε από άλλο αρµόδιο όργανο. Αφού λάβει υπόψη 

τα κριτήρια επιλογής ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τους εφιστάµενους ιδιαίτερους και 

σοβαρούς λόγους, εκδίδεται κατά περίπτωση εντολή προληπτικού, προσωρινού, τακτικού ή 

ειδικού ελέγχου. Η εντολή αυτή εκδίδεται σε 3 αντίτυπα και καταχωρείται, αφού λάβει 

αύξοντα αριθµό, σε ειδικά βιβλία.  

Η σχετική εντολή ελέγχου απευθύνεται σε υπάλληλους του αρµόδιου οργάνου 

διενέργειας του ελέγχου (∆ΟΥ, ελεγκτικό κέντρο), οι οποίοι µπορεί να είναι περισσότεροι 

του ενός.  

Παρόλο που είναι δυνατόν η εντολή ελέγχου να αναφέρεται σε περισσότερες από µια 

εταιρίες, είναι προτιµότερο, κυρίως στην περίπτωση του τακτικού ελέγχου, αυτή να 

αναφέρεται σε µια µόνο εταιρία. Πρέπει να τονισθεί πως ενώ η εντολή ελέγχου για τον 

τακτικό έλεγχο απευθύνεται σε συγκεκριµένη εταιρία, στις περιπτώσεις του προληπτικού και 

προσωρινού ελέγχου, αυτή µπορεί να αναφέρεται σε ένα σύνολο εταιριών, που 

δραστηριοποιούνται είτε στην ίδια περιοχή είτε στο ίδιο αντικείµενο. 

 

4.4.2 Φάκελος Ελέγχου 

 

Αφού λάβουν την σχετική εντολή ελέγχου, οι ελεγκτές ξεκινούν µέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα, τη διαδικασία συγκρότησης του σχετικού φακέλου, ο οποίος πρέπει να περιέχει: 

� όλες τις πληροφορίες που αφορούν το φορολογούµενο και περιέχονται στην 

εφαρµογή του TAXIS 

� τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των προς έλεγχο διαχειριστικών 

χρήσεων καθώς και των δηλώσεων των λοιπών φορολογικών αντικειµένων  

� ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εκκαθαριστικές δηλώσεις 

ΦΠΑ, συγκεντρωτικές δηλώσεις ΦΜΥ κα 

� εκτυπώσεις θεωρηθέντων βιβλίων και στοιχείων 

� τυχόν υφιστάµενες παραβάσεις του ΚΒΣ 

� εκθέσεις κατασχέντων βιβλίων και στοιχείων 

� επώνυµες ή ανώνυµες καταγγελίες για την υπό έλεγχο επιχείρηση και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο σχετικό µε αυτήν 
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Από το είδος του διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου, εξαρτάται το ποια από τα 

παραπάνω φορολογικά έγγραφα και δηλώσεις πρέπει να παραληφθούν. Η 

αποτελεσµατικότητα του ελέγχου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την καλή ενηµέρωση του 

ελέγχου πριν ακόµα αυτός επισκεφτεί την ελεγχόµενο επιχείρηση και αφού µελετήσει τον 

σχετικό φάκελο ελέγχου, έτσι ώστε να προετοιµάσει και να οργανώσει τον έλεγχο, 

εστιάζοντας στα σηµεία εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

 

4.4.3 Γενικές Ελεγκτικές Επαληθεύσεις  

 

Ανεξάρτητα από την µορφή του ελέγχου, ο φορολογικός ελεγκτής πρέπει να προβεί σε 

συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις κατά τη διάρκεια εργάσιµης ώρας για τον 

ελεγχόµενο. Τέτοιες επαληθεύσεις είναι:  

� θεώρηση των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων  

� έλεγχος αν τηρούνται τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ βιβλία και στοιχεία και στην 

περίπτωση απαλλαγής από τη τήρηση αυτών, επιβεβαίωση αυτής  

� έλεγχος της νοµιµότητας και της κανονικής έκδοσης των στοιχείων 

� έλεγχος για τη διαπίστωση εκπλήρωσης ή µη των ληξιπρόθεσµων φορολογικών 

υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και συγκεκριµένα αν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόµενες 

δηλώσεις και αν αυτές είναι ειλικρινείς 

� σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης στην περίπτωση διαπίστωσης ανεπίσηµων βιβλίων και 

στοιχείων
48 

Οι ελεγκτικές ενέργειες, οι οποίες θα εφαρµόσει ο ελεγκτής, καθορίζονται από 

διάφορους παράγοντες όπως  το είδος και η νοµική µορφή της ελεγχόµενης εταιρίας, τα 

τηρούµενα βιβλία, το επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και από τις ενδείξεις και την υπόνοια 

του ελεγκτή ως προς την ύπαρξη διαφυγής ή την διάπραξη λάθους στη φορολογητέα ύλη. 

 

4.4.4 Έκθεση Ελέγχου  

  

Το τελευταίο στάδιο και στην περίπτωση του φορολογικού ελέγχου αποτελεί η σύνταξη και η 

υπογραφή από τον ελεγκτή της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, όπου αυτός διατυπώνει τα 

συµπεράσµατα και τη γνώµη του για τα ευρήµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 

                                                 
48 Γεώργιος Κοροµηλάς – Χρήστος Γιαννόπουλος, « Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων», Σηµειώσεις 
Σεµιναρίου 
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ελέγχου. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται η κρίση του ελεγκτή για το κύρος των βιβλίων και 

των στοιχείων και το πόρισµα του ελέγχου. 

Η έκθεση φορολογικού ελέγχου, εφόσον συντάσσεται από τα αρµόδια φορολογικά 

όργανα, αποτελεί δηµόσιο έγγραφο µεγάλης σπουδαιότητας και για αυτό πρέπει να είναι 

πλήρης, σαφής και αιτιολογηµένη, καθώς αποτελεί απόδειξη για όσα βεβαιώνονται ότι έγιναν 

από το συντάκτη της ή ενώπιον αυτού. Πρέπει να τονισθεί, πως πιθανή έλλειψη της έκθεσης 

ελέγχου δεν αναπληρώνεται από άλλες εκθέσεις ή έγγραφα. 

Υπογράφεται και κοινοποιείται µαζί µε το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και τις λοιπές 

καταλογιστικές πράξεις. Παρόλο όµως που αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, η έκθεση 

φορολογικού ελέγχου δεν έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, σε αντίθεση µε το φύλλο ελέγχου. 

Στην έκθεση αυτή, και όχι στο φύλλο ελέγχου, καταχωρούνται όλα τα πραγµατικά 

περιστατικά που θεµελιώνουν τη γνώµη του ελεγκτή. Για αυτό και η απεικόνιση των 

στοιχείων της έκθεσης ελέγχου πρέπει να είναι επιµεληµένη, ώστε τα συµπεράσµατα του 

ελέγχου να είναι πειστικά και αδιάβλητα. Ενδεικτικά, µια έκθεση φορολογικού ελέγχου 

πρέπει να εµφανίζει το ακόλουθο περιεχόµενο:  

1. Γενικά: (το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του φορολογούµενου,  το είδος του 

επαγγέλµατος, τη νοµική µορφή και το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, το 

απασχολούµενο προσωπικό, το χρησιµοποιούµενο κεφάλαιο και µηχανικό εξοπλισµό, 

τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, την πορεία των φάσεων της παραγωγικής 

διαδικασίας, την ύπαρξη υποκαταστηµάτων, αποθηκών, µεταφορικών µέσων κλπ) 

2. Τηρούµενα βιβλία και στοιχεία: (την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων του ΚΒΣ, 

τα τηρούµενα βιβλία και ο αύξων αριθµός θεώρησης τους, τα στοιχεία που εκδόθηκαν 

από την εταιρία, την ύπαρξη φακέλου ή στοιχείων επαγγελµατικών δαπανών ή 

στοιχείων αγορών) 

3. Υπάρχοντα στοιχεία στο τµήµα ΚΒΣ: (την αξία των τιµολογίων χονδρικής πώλησης, 

τιµολογίων αγροτικών προϊόντων και των αµοιβών τρίτων που υποβλήθηκαν, τις 

φορτωτικές που υπάρχουν, τις παραβάσεις ΚΒΣ) 

4. Αποτελέσµατα από βιβλία: ( παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επιχείρησης, όπως 

αυτά προκύπτουν από τους αντίστοιχους λογαριασµούς των βιβλίων της.) 

5. Λογιστικές διαφορές: (παρατίθενται οι διαφορές που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο 

µε κάθε λεπτοµέρεια και αιτιολόγηση και έτσι προκύπτει το, από την αναµόρφωση µε 

την προσθήκη των λογιστικών διαφορών, αποτέλεσµα) 
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6. Παρατηρήσεις ελέγχου: ( οι παρατηρήσεις αυτές µπορεί να αναφέρονται  στον έλεγχο 

του συντελεστή µικτού ή καθαρού κέρδους, στην ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των 

τηρούµενων βιβλίων, στον έλεγχο του κυκλώµατος συναλλαγών κ.α) 

7. Εξωλογιστικός προσδιορισµός αποτελεσµάτων: (προσδιορισµός ακαθάριστων 

εσόδων, συντελεστή µικτού κέρδους, συντελεστή καθαρού κέρδους και καθαρών 

κερδών) 

8. ∆ιανοµή καθαρών κερδών: ( πραγµατοποιείται η διανοµή των καθαρών κερδών, που 

πραγµατοποιήθηκαν µε βάση το υπάρχον εταιρικό) 

9. Εκθέσεις ελέγχου- στοιχεία που συνυποβάλλονται: (εκθέσεις Φ.Μ.Υ, ΦΠΑ, σηµείωµα 

άρθρου 36 ΚΒΣ, καταστατικό της εταιρίας49) 

 

 

4.5 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Φορολογούµενων και Ελεγκτών κατά το 

Φορολογικό Έλεγχο 

 

4.5.1 ∆ικαιώµατα Φορολογούµενων  

  

Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 

� να λαµβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ’ αυτόν 

από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ηµέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση 

� να υποβάλλει αφενός, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές 

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

φορολογιών, τελών και εισφορών, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την επίδοση 

σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρµόδιας ελεγκτικής 

αρχής, προκειµένου να τύχει της προβλεπόµενης µείωσης στο µισό των πρόσθετων 

φόρων λόγω εκπροθέσµου των παραπάνω δηλώσεων  και αφετέρου να υποβάλλει 

ειδική δήλωση - αναφορά για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριµένες 

παραβάσεις που σχετίζονται µε τις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενες δηλώσεις, 

προκειµένου τα οικεία πρόστιµα να µειωθούν στο ένα πέµπτο 

� να λαµβάνει µε δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, 

στοιχείων και λοιπών εγγράφων  

                                                 
49 Χρήστος Καζαντζής, «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Μία συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών 
και Προτύπων», Εκδόσεις Business Plus Α.Ε., 2006, σελ 648-649 
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� να γνωστοποιήσει την γνώµη του πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής 

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

Φορολογικών Μηχανισµών, σχετικά µε τις παραλείψεις ή παρατυπίες που 

διαπιστώθηκαν µετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης προς 

ακρόαση και µέσα στην οριζόµενη από την κλήση αυτή προθεσµία, η οποία δεν 

µπορεί να είναι κατώτερη των πέντε ηµερών 

� να ζητήσει µε αίτησή του εντός είκοσι ηµερών από της επίδοσης σ’ αυτόν σχετικού 

σηµειώµατος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από ειδική 

προς τούτο επιτροπή µόνο για φορολογούµενους που ελέγχονται µε τακτικό 

φορολογικό έλεγχο από το ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και εφόσον 

διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναµη 

των βιβλίων και στοιχείων τους  

� να λαµβάνει γνώση των αποτελεσµάτων του ελέγχου µε την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου  

 

4.5.2 Υποχρεώσεις Φορολογούµενων 

 

Ο φορολογούµενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: 

� να επιδεικνύει τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία  

� να παραδίδει κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε  ζητούµενη πληροφορία στον έλεγχο 

µέσε σε εύλογο χρονικό διάστηµα 

� να διευκολύνει τον έλεγχο χωρίς να προβάλλει εµπόδια  

 

4.5.3  ∆ικαιώµατα Ελεγκτών  

 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται: 

� να διενεργεί έλεγχο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε για την εταιρία εργάσιµης ώρας 

� να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαµβάνει 

γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον 

Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόµους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το 

φορολογούµενο  

� να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου,  στοιχείου ή εγγράφου και κάθε 

περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελµατική εγκατάσταση του 

επιτηδευµατία ή στο κατάστηµα κάθε άλλου υπόχρεου  



 65

� να κατάσχει ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαµβάνει 

επίσηµα βιβλία και στοιχεία. Στις περιπτώσεις που κατάσχονται ανεπίσηµα βιβλία, 

στοιχεία και λοιπά έγγραφα, είναι δυνατόν να κατασχεθούν και τα επίσηµα βιβλία και 

στοιχεία 

� να ζητά από τον ελεγχόµενο φορολογούµενο κάθε διευκρίνιση και κάθε χρήσιµο 

στοιχείο που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του ελέγχου  

� να ζητά από τις δηµόσιες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και   γενικά   από   κάθε   

οργάνωση   επαγγελµατική,  εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική  κλπ.  οποιεσδήποτε 

πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου  

� να ενηµερώνεται για τα στοιχεία εκείνα που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, 

µε άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύµφωνα  µε όσα ειδικότερα 

ορίζονται στο νόµο  

� να καλεί και να ζητά εγγράφως από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του  

� να προχωράει στη διενέργεια διασταυρωτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων στα βιβλία 

και στοιχεία επιτηδευµατιών αρµοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την 

έδρα τους στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των 

δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία που ελέγχει  

 

4.5.4 Υποχρεώσεις Ελεγκτών 

 

Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται: 

� να δείχνει στο φορολογούµενο κατά την πρώτη ηµέρα του ελέγχου και πριν την 

έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνοµική του ταυτότητα. και να του επιδίδει 

αντίγραφο της εντολής ελέγχου  

� να συµπεριφέρεται µε ευγένεια  απέναντι στο φορολογούµενο και αντικειµενικός στην 

κρίση του 

� να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης 

ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης 

ανεπίσηµων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και επίσηµων βιβλίων και 

στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις 

περιπτώσεις παραλαβής µόνο επίσηµων βιβλίων και στοιχείων  
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� να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσηµα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον 

αρµόδιο Προϊστάµενο, ο οποίος, εφόσον µε αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα 

διαφυλάσσει µέχρι την τελεσιδικία αυτής  

� να επιδίδει σηµείωµα µε τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και 

στοιχείων επιτηδευµατιών αρµοδιότητας του ∆.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, 

προκειµένου ο ελεγχόµενος να µπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, 

εφόσον το επιθυµεί  

� να συντάσσει µετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου µε τις τυχόν 

διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρµόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται µαζί µε 

τις οικείες καταλογιστικές πράξεις στο φορολογούµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις  

� να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο50  

 

 

4.6 Συνέπειες Φορολογικών Ελέγχων  

 

4.6.1 Προσδιορισµός Φορολογητέας Ύλης  

 

Μια από τις συνέπειες της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου είναι ο προσδιορισµός της 

φορολογητέας ύλης, ο οποίος µπορεί να γίνει µε τρείς τρόπους: α) λογιστικά, β) εξωλογιστικά 

και γ) τεκµαρτά 

Στις εταιρίες που τηρούν βιβλία β’ και γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, η φορολογητέα ύλη 

προσδιορίζεται λογιστικά από τα βιβλία αυτής µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

προβλεπόµενων από το νόµο εξόδων( γενικά έξοδα διαχείρισης, αποσβέσεις, τόκοι δανείων, 

έξοδα συντήρησης κα), έτσι ώστε ο υπολογιζόµενος και καταβαλλόµενος φόρος να είναι 

ανάλογος µε τη φοροδοτική ικανότητα των υπόχρεων.  

Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ υποχρεούται να αναγνωρίζει τα δεδοµένα που προκύπτουν 

από τα βιβλία της ελεγχόµενης εταιρίας, στην περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχουν ενδείξεις 

και αµφιβολίες ότι θίγεται η αξιοπιστία και το κύρος αυτών και να εφαρµόζει τις κατάλληλες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται και κρίνονται επαρκή και 

ακριβή.  

                                                 
50 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων , 2008, Έκδοση 2η 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισµός της 

φορολογητέας ύλης, µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων µε συγκεκριµένους 

συντελεστές περιθωρίου καθαρού κέρδους. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν: α) µη τηρούντες 

βιβλία και στοιχεία, β) τηρούντες βιβλία και στοιχεία α’ κατηγορίας του ΚΒΣ, γ) τηρούντες 

ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία, δ) τηρούντες ανακριβή βιβλία και στοιχεία και ε) τηρούντες 

βιβλία και στοιχεία κατηγορίας κατώτερης της προσήκουσας.  

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόµενης εταιρίας δεν 

προκύπτουν από τα βιβλία αυτής, αλλά  προσδιορίζονται εξωλογιστικά µε βάση τα στοιχεία 

που διαθέτει ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις 

συνθήκες λειτουργίας της εταιρίας.  

Στον τεκµαρτό προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης καταφεύγει ο νοµοθέτης, όταν ο 

πραγµατικός προσδιορισµός αυτής είναι ανέφικτος. Έτσι, το φορολογητέο εισόδηµα 

προσδιορίζεται µε βάση ενδείξεις, δηλαδή στοιχεία από τα οποία εµµέσως προκύπτει ένα 

ποσό ως βάση επιβολής του φόρου51.   

 

4.6.2  Επίλυση ∆ιαφορών  

   

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στο φορολογούµενο των οικείων 

καταλογιστικών πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίµου κλπ.) µαζί µε τις 

σχετικές εκθέσεις ελέγχου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων, ο 

φορολογούµενος για κάθε µία από τις κοινοποιηθείσες πράξεις, µπορεί: 

� να υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής που την εξέδωσε, 

εφόσον αµφισβητεί την ορθότητά της, µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την 

κοινοποίησή της πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς (συµβιβασµό) είτε µε 

ιδιαίτερη αίτηση είτε µε το δικόγραφο της τυχόν προσφυγής. 

� να προσφύγει στα δικαστήρια επιδιώκοντας διοικητική προστασία. Ο νόµος δίνει τη 

δυνατότητα στο φορολογούµενο είτε να καταθέσει προσφυγή εντός συγκεκριµένων 

προθεσµιών µε την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στην ελεγκτική αρχή που 

εξέδωσε την οικεία καταλογιστική πράξη ή στη γραµµατεία του οικείου δικαστηρίου 

είτε να υποβάλλει έφεση, αναίρεση ή τις λοιπές δυνατότητες δικαστικής προστασίας 

που του προσφέρει ο νόµος (πχ άσκηση ανακοπής, αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

διοικητικών πράξεων, αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κλπ). 

                                                 
51 Ευαγγελία Τσακίρη, «Φορολογικοί Έλεγχοι και ∆ικαιώµατα Φορολογούµενων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, 2008 
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Αν ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει, για οποιοδήποτε λόγο, αίτηση διοικητικής 

επίλυσης ούτε καταθέσει προσφυγή ή αν προβεί σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες αλλά 

εκπρόθεσµα, η οικεία καταλογιστική πράξη οριστικοποιείται, µε τις ανάλογες κατά 

περίπτωση συνέπειες (βεβαίωση ολόκληρου του σχετικού ποσού κλπ.). 

 

4.6.3 Επιβολή Κυρώσεων  

 

Τέλος ο νόµος προβλέπει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις 

εκείνες που διαπιστώνονται σηµαντικές φορολογικές παραβάσεις από τον φορολογούµενο.  

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το νόµο αφορούν κυρίως την επιβολή 

πρόσθετων φόρων ή προστίµων. Σε  περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών 

παραβάσεων, εκτός από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιµα που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως, προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις που έχουν σαν στόχο, πέραν της 

διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, τον παραδειγµατισµό και τη συµµόρφωση του 

φορολογούµενου.  

Τέτοιες κυρώσεις αποτελούν η αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών 

εγκαταστάσεων, αναστολή έναντι του ∆ηµοσίου του απορρήτου των καταθέσεων, των 

λογαριασµών, των κοινών λογαριασµών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασµών κλπ. 

του φορολογούµενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, η απώλεια του δικαιώµατος 

λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας ή λήψης  δανείων   µε  την  εγγύηση   του  

δηµοσίου   ή   δηµόσιων επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων. 

Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται διάπραξη συγκεκριµένων φορολογικών 

παραβάσεων που συνιστούν συγχρόνως και αδικήµατα φοροδιαφυγής, προβλέπεται η 

επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά των δραστών και των κατά περίπτωση αυτουργών και 

συνεργών από τα αρµόδια ποινικά δικαστήρια, ύστερα από µηνυτήρια αναφορά των 

αρµόδιων ελεγκτικών αρχών ή κατόπιν αποστολής στον αρµόδιο εισαγγελέα των τελεσίδικων 

αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, κατά περίπτωση. Τέτοια παραβάσεις θεωρούνται 

η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η αποδοχή εικονικών ή η 

νόθευση φορολογικών στοιχείων ή  η παραβίαση και παραποίηση φορολογικών µηχανισµών 

και συστηµάτων52. 

 
 

                                                 
52 Εγχειρίδιο Φορολογικών Ελέγχων , 2008, Έκδοση 2η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

5.1 Ρόλος του Ελέγχου στο Τρέχον Οικονοµικό Περιβάλλον 

 

Η σηµασία µιας σταθερής χρηµατοπιστωτικής αγοράς είναι σηµαντική. Οι ελεγκτές είναι 

σηµαντικοί στην χρηµατοπιστωτική αγορά και µπορούν να συµβάλλουν σε µια σταθερή 

οικονοµία.  Η σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση έφερε στην επιφάνεια νέες απαιτήσεις 

για τους ελεγκτές. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των ελεγκτών πρέπει να αλλάξει. Η κρίση 

αναµφίβολα θα ήταν χειρότερη χωρίς τους ελεγκτές.  

Ωστόσο, οι ελεγκτές έκαναν λάθη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονοµικής 

κρίσης. Ο ρόλος του ελεγκτή δεν είναι να προβλέπει µόνο το µέλλον, αλλά και να 

διασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων δίνουν αληθή και εύλογη  

εικόνα των οικονοµικών αποδόσεων του έτους.  

Η παρούσα οικονοµική κρίση, λόγω του χαρακτήρα της, απαιτεί από τους ελεγκτές να 

γνωρίζουν πολύ καλά την πρωταρχική σηµασία της εκτίµησης διαφορετικών κινδύνων. Ένα 

από τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της κρίσης είναι η αυξανόµενη τάση της 

αφερεγγυότητας
53. 

Μέσα στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον, ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή έχει 

ενισχυθεί σε µια προσπάθειας αναδιάρθρωσης του φοροελεγκτικού µηχανισµού και 

καταπολέµησης των φαινοµένων της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που στερεί από το 

κράτος τους αναγκαίους πόρους, διευρύνει τη διαφθορά και δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής 

αδικίας µεταξύ των πολιτών και αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων54. 

    Έτσι, σύµφωνα µε το νόµο για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, οι ορκωτοί 

ελεγκτές υποχρεούνται, να διενεργούν και τον έλεγχο ανέλεγκτων φορολογικών 

υποθέσεων και να εκδίδουν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης.  

    Αντίστοιχα, από 1 Ιουλίου του 2013 καθιερώνεται το ασφαλιστικό πιστοποιητικό που 

λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από ορκωτούς ελεγκτές σε µια προσπάθεια περιορισµού της 

εισφοροδιαφυγής. 

                                                 
53 Tibor Pal, «The Impact of the Economic Crisis on the Auditing», European Integration Studies, Miskolc, 
Volume 8. Number1, 2010, pp.131-142 
54 ∆ηµήτρης Σταµατόπουλος, «Οι φορολογικές διατάξεις στη σηµερινή πραγµατικότητα», www.foring.gr  , 
Ιούλιος 2011 
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5.2 Φορολογικό Πιστοποιητικό  

 

5.2.1 Γενικά  

 

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, που προβλέπεται από το άρθρου 82 του ν. 2238/1994, 

αποτελεί µία νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου των Ανώνυµων Εταιριών και των 

Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους 

ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται µετά τη 

διενέργεια του τακτικού ελέγχου από αυτούς, αποτελώντας σηµαντικό βήµα προς την 

κατεύθυνση εκσυγχρονισµού του φορολογικού συστήµατος της χώρας και επίτευξης 

διαφάνειας στους φορολογικούς ελέγχους των επιχειρήσεων 

    Το πιστοποιητικό αυτό αφορά ΑΕ και Ε.Π.Ε., που ελέγχονται υποχρεωτικά από 

νόµιµους Ελεγκτές όταν σε δυο συνεχόµενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δυο από τα τρία 

παρακάτω κριτήρια που ορίζει ο νόµος (α) σύνολο ενεργητικού > €2,5 εκ., β) καθαρός 

κύκλος εργασιών > €5 εκ. και γ) µέσος όρος προσωπικού > 50 άτοµα ) 

    Ο φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιείται επί συγκεκριµένων φορολογικών 

αντικειµένων που προσδιορίζονται σε «Ειδικό Πρόγραµµα Ελέγχου», το οποίο περιλαµβάνει 

τα παρακάτω κεφάλαια: 

� Προϋποθέσεις - Περιορισµοί διενέργειας του ελέγχου 

� Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόµενης εταιρείας 

� Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήµατος 

� Έλεγχος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

� Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

� Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

o Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

o Έλεγχος ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

o Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων (Ν.2065/1992) 

� Έλεγχος Τέλους χαρτοσήµου 

� Υποχρεώσεις παρακρατούµενων φόρων 

� Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων 

� Ενδοοµιλικές Συναλλαγές 

� E-Commerce 
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    Αν το πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης δεν περιλαµβάνει παρατηρήσεις, δεν 

διενεργείται φορολογικός έλεγχος, µε εξαίρεση των φορολογικών ελέγχων που 

διενεργούνται µε βάση µεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή τυχαίου δείγµατος ή εκείνων που 

διενεργούνται λόγω ύπαρξης νέων στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιµα κατά τον αρχικό 

έλεγχο
55. 

 

 

5.2.2 Σύνταξη Φορολογικού Πιστοποιητικού  

 

Υπεύθυνες για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων είναι οι διοικήσεις 

τους. Ο προσδιορισµός των φορολογικών αναµορφώσεων των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες 

που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούµενα βιβλία. Ο 

προσδιορισµός και η οριστικοποίηση των αναµορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άµεσα από 

τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο µέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών 

εγγραφών κάθε µήνα.  

    Το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο, που 

διενεργείται από νόµιµους ελεγκτές ( ορκωτούς ελεγκτές λογιστές )  και ελεγκτικά γραφεία 

που είναι εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008, οι οποίοι υπόκεινται σε 

ποιοτικό δειγµατοληπτικό έλεγχο των φακέλων τεκµηρίωσης, που είναι ανεξάρτητος από τον 

έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή και διενεργείται από συνεργεία ελεγκτών 

της ΕΛΤΕ και µε τη συµµετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών 

    Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση δείγµα 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, µε κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής 

της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στη βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ 

    Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία 

οπωσδήποτε µετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος και το αργότερο 10 ηµέρες 

µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Παράλληλα, οι 

νόµιµοι ελεγκτές υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών την έκθεση αυτή 

στη βάση δεδοµένων που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων το 

αργότερο σε 10 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της 

επιχείρησης από τη Γενικής Συνέλευση των Μετόχων. 

                                                 
55 Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, « Φορολογικό Πιστοποιητικό: τα Υπέρ και τα Κατά», Περιοδικό Accountancy 
Greece 
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     Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκµηρίωσης του ειδικού 

φορολογικού ελέγχου. Στην αναλυτική έκθεση τεκµηρίωσης περιγράφεται αναλυτικά η 

ελεγκτική εργασία των ελεγκτών, µε τεκµηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείµενο που 

εξετάζεται των ευρηµάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συµµόρφωση της 

εταιρείας µε τη φορολογική νοµοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς. 

    Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελεί και το συµπληρωµένο πρόγραµµα 

ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόµιµο Ελεγκτή. Για κάθε 

ελεγκτικό βήµα, που περιγράφεται στο πρόγραµµα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη 

παραποµπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

� µεθοδολογία επιλογής δείγµατος 

� αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας 

� ευρήµατα που προέκυψαν από την εργασία 

� τελικό συµπέρασµα ελέγχου 

    Η τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρώνεται µέσα σε 60 ηµέρες µετά την 

υποβολή της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ ο 

σχετικός φάκελος τεκµηρίωσης θα πρέπει διατηρείται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

επτά ετών από την παραπάνω ηµέρα στη βάση δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ56. 

 

Πίνακας 5.4:Χρονοδιάγραµµα Φορολογικού Ελέγχου57 

 

 

 

Τέλος 

Χρήσης 

 

Υποβολή 

∆ήλωσης 

Φορολογίας 

Εισοδήµατος 

 

Υποβολή Έκθεσης 

στην ελεγχόµενη 

εταιρία 

Καταληκτική 

ηµεροµηνία 

έγκρισης των 

οικονοµικών 

καταστάσεων από 

τη ΓΣ 

 

Ηλεκτρονική 

υποβολή 

Έκθεσης στη 

ΓΓΠΣ 

 

Ολοκλήρωση 

τεκµηρίωσης 

του 

φορολογικού 

ελέγχου 

30/6/2011 10/11/2011 21/11/2011 30/12/2011 10/1/2012 12/3/2012 

31/12/2011 10/5/2012 21/5/2012 29/6/2012 10/7/2012 10/9/2012 

 

    

 

                                                 
56 ΠΟΛ.1159/22.7.2011, «Καθορισµός της διαδικασίας εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) αναφορικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 
Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).» 
57 Ernst & Young, «Φορολογικό Πιστοποιητικό», Οκτώβριος 2011 
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5.2.3 Περιεχόµενο Φορολογικού Πιστοποιητικού  

 

Το πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης αποτελείται από δύο τµήµατα:  

� την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης 

� το προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

      Η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης καλύπτει όλα τα αντικείµενα που ορίζονται στο 

πρόγραµµα ελέγχου και διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται από το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000.  

         Ανάλογα µε τον τύπο του συµπεράσµατος της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης 

που διατυπώνει ο ελεγκτής, διακρίνονται τέσσερις τύποι εκθέσεων:  

i. έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

 

    Η έκθεση αυτή εκδίδεται από τους νόµιµους ελεγκτές  όταν δεν προκύπτουν 

φορολογικές παραβάσεις ή προκύπτουν «µη σηµαντικές» παραβάσεις. Εντός 15 ηµερών από 

την υποβολή της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονοµικών αποστέλλεται στην ελεγχόµενη 

εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι α) σύµφωνα µε τον έλεγχο των ελεγκτών δεν 

προέκυψαν παραβάσεις, β) αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονοµικών και 

γ) οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν µετά την ολοκλήρωση των 

δειγµατοληπτικών ελέγχων. 

 

ii.  έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε θέµατα έµφασης  

 

    Στην περίπτωση που ελεγκτής διαπιστώσει θέµατα των οποίων η φορολογική 

µεταχείριση αµφισβητείται, εκδίδει εντολή ελέγχου για τα θέµατα έµφασης. Οι έλεγχοι 

διενεργούνται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι 

αργότερο των 18 µηνών από την προθεσµία υποβολής από τους νόµιµους ελεγκτές / 

ελεγκτικά γραφεία της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο Οικονοµικών 

  

iii.  έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε επιφύλαξη  

 

    Αν από τον έλεγχο προκύπτουν συµπεράσµατα µε επιφύλαξη (µη συµµόρφωση µε 

φορολογική νοµοθεσία), εκδίδεται εντολή ελέγχου από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία. Εάν 

υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατό να καταλογιστούν από τις 
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φορολογικές αρχές µε τον έλεγχο µόνο ειδικών αντικειµένων, εκδίδεται εντολή ελέγχου για 

τα αντικείµενα αυτά. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείο Οικονοµικών µπορεί να 

ζητήσει από το νόµιµο ελεγκτή / ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο 

για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου 

  

iv. έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε αρνητικό συµπέρασµα ή αδυναµία έκφρασης 

συµπεράσµατος  

     

   Η έκθεση αυτή εκδίδεται όταν προκύπτει αδυναµία έκφρασης συµπεράσµατος (π.χ. 

όταν δεν προσκοµιστούν στοιχεία) ή αρνητικό συµπέρασµα (π.χ. όταν δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις). 

Για την περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα 

ολοκληρώνεται ο έλεγχος από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών, εκτός της υποπερίπτωσης κατά την οποία γίνεται αναφορά από τους νόµιµους 

ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο 

που διενήργησαν. 

     Το δεύτερο µέρος του φορολογικού πιστοποιητικού αποτελεί το προσάρτηµα 

αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, το οποίο περιλαµβάνει:  

� πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόµενη εταιρεία 

� ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο 

� βεβαίωση ότι τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της 

επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της 

� εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των νόµιµων ελεγκτών / 

ελεγκτικών γραφείων περιλαµβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και 

του λογιστή – φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος 

πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση εφαρµοζοµένων στη 

συνέχεια των διατάξεων του Ποινολογίου
58 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Ernst & Young, «Φορολογικό Πιστοποιητικό», Οκτώβριος 2011 
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5.3 Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό  

 

Σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος της εισφοροδιαφυγής, το Υπουργείο 

Οικονοµικών ανέθεσε στους ορκωτούς ελεγκτές τη χορήγηση, εκτός του φορολογικού 

πιστοποιητικού, ασφαλιστικού πιστοποιητικού.  Στόχος είναι µε τη ρύθµιση αυτή να 

ενισχυθεί ο ελεγκτικός µηχανισµός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να διασφαλιστεί η είσπραξη των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

    Συγκεκριµένα, ο νόµος προβλέπει ότι οι ελεγκτές διενεργούν τον έλεγχο παράλληλα 

µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης και στην συνέχεια χορηγούν το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής συµµόρφωσης.  Υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

αυτού είναι οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο 

µητρώο του ν. 3693/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων. 

    Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψουν παραβάσεις της ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας, αυτές θα πρέπει να αναλύονται στο ασφαλιστικό πιστοποιητικό. Οι ι ελεγκτές 

διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το έργο των νόµιµων ελεγκτών. 

    Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό χορηγείται µετά από ειδικό έλεγχο που 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε συγκεκριµένο πρόγραµµα ελέγχου / ερωτηµατολογίου, ενώ 

όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του φορολογικού πιστοποιητικού, εφόσον διαπιστωθούν 

σηµαντικές παραβάσεις, οι ελεγκτές οφείλουν να εκδώσουν ασφαλιστικό πιστοποιητικό µε 

παρατηρήσεις ή επιφύλαξη59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Ν. 4144/2013, «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση συνεχίζεται και διεθνώς τα αρµόδια όργανα αναζητούν 

διάφορες δραστηριότητες στις αγορές κεφαλαίου που µπορεί να χρειάζονται µεταρρύθµιση 

για να αποφευχθούν τέτοιου είδους οικονοµικές καταρρεύσεις στο µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, 

απαιτείται και αναθεώρηση του ελεγκτικού πλαισίου, που διέπει όλους τους διενεργηθέντες 

ελέγχους. Η κατάρρευση µεγάλων επιχειρήσεων παγκοσµίως είναι η απόδειξη των 

συστηµικών προβληµάτων στο χώρου του ελέγχου και της λογιστικής.  

     Όπως έδειξε η τρέχουσα οικονοµική κρίση ο έλεγχος, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός 

των επιχειρήσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, είναι σηµαντικός και απαραίτητος για τη 

αποτελεσµατική λειτουργία αυτών.  

     Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκαν οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται 

σε µια επιχείρηση και ενισχύθηκε η ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε το ρόλο της 

ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.  

     Συγκεκριµένα αναλύθηκαν οι διαδικασίες εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού 

ελέγχου που λαµβάνουν χώρα µέσα σε µια οικονοµική µονάδα κατά τη διάρκεια ενός 

οικονοµικού έτους.  

    Αυτό που διαπιστώθηκε πως παρόλο τις διαφορές µεταξύ των τριών ελεγκτικών 

διαδικασιών, ως προς τα χαρακτηριστικά ή τη µεθοδολογία τους, αυτές έχουν θετικό 

αντίκτυπο στη λειτουργία των ελεγχόµενων οικονοµικών µονάδων πετυχαίνοντας κάθε µια 

διαφορετικούς σκοπούς, που προωθούν όµως την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα ή 

την αξιοπιστία.  

     Προκειµένου να αναβαθµιστεί η ελεγκτική διαδικασία και να επιτευχθούν οι 

δηµοσιονοµικοί στόχοι της κυβέρνησης, οι εξωτερικοί ελεγκτές, ως ανεξάρτητοι 

επαγγελµατίες, απέκτησαν αυξηµένες αρµοδιότητες µέσα σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό 

περιβάλλον. Είδαµε και παραπάνω, ότι στους ελεγκτές έχει ανατεθεί η διαπίστωση της 

ασφαλιστικής και φορολογικής συµµόρφωσης των εταιριών µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

    Η παρούσα εργασία όµως αποτέλεσε όµως µια θεωρητική µόνο προσέγγιση των 

διαδικασιών ελέγχου, χωρίς να µπορεί να διαπιστωθεί αν αυτές υιοθετούνται και 

ακολουθούνται στην πράξη από το σύνολο των οικονοµικών µονάδων. Συνεπώς, θα ήταν 

χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον και µια εµπειρική έρευνα της εφαρµογής των 

διαδικασιών εσωτερικού, εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου από τις ελληνικές εταιρίες, 
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έτσι ώστε να διαπιστωθεί και η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία και των νέων 

απαιτήσεων του ελεγκτικού επαγγέλµατος.  

    Ανεξάρτητα όµως από τα παραπάνω που δεν διερευνήθηκαν στην εργασία αυτή, 

συµπεραίνεται γενικά ότι ο έλεγχος, ανεξάρτητα από τη µορφή του, εφόσον εφαρµόζεται 

σωστά στην πράξη, αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία µε πολλαπλά οφέλη τόσο για τις 

ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδας όσο και για το σύνολο των ενδιαφερόµενων για την πορεία 

αυτών  και την κοινωνία συνολικά.  
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