
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

«Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

του 

ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΟΥΣΕΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στην 
Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

 

 

 



2 

 

 

Περιεχόμενα 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................................. 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .............................................................................................................................. 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. .................................................................................... 6 

1.1 Γενικά............................................................................................................................... 6 

1.2 Ορισμός-Έννοια Ελεγκτικής. ............................................................................................ 7 

1.3 Ιστορική Εξέλιξη του Ελέγχου. ........................................................................................ 8 

1.4 Διακρίσεις των Ελέγχων . ................................................................................................ 9 

1.5 Ο Ελεγκτής. .................................................................................................................... 11 

1.6 Η Εξέλιξη του Ελέγχου στην Ελλάδα. ............................................................................ 12 

1.7Ανεξάρτητοι Φορείς Ρύθμισης  Ελεγκτικού Έργου. ....................................................... 14 

1.7.1 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). ...................................... 14 

1.7.2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ..................................................................................... 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................................................ 18 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΑ .............................................................................................. 18 

2.1 Ο Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου. .............................................................................. 18 

2.2 Ποιές Εταιρίες Υπάγονται σε Εξωτερικό Έλεγχο και ποία τα Κριτήρια Υπαγωγής του σε 

αυτόν; .................................................................................................................................. 19 

2.3 Το Νομικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου. ............................................................... 21 

2.4 Ο Εξωτερικός Ελεγκτής. ................................................................................................. 22 

2.4.1 Υποχρεώσεις Ελεγκτή. ............................................................................................ 23 

2.4.2 Τα Προσόντα του Ελεγκτή. ..................................................................................... 24 

2.4.3 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα. ..................................................................... 24 

2.4.4 Ποιοτική Επάρκεια. ................................................................................................ 25 

2.4.5 Διαγραφή από το Μητρώο. .................................................................................... 27 

2.5 Μεθοδολογία Εξωτερικού Ελέγχου. ............................................................................. 28 

2.6 Χρησιμότητα του Εξωτερικού Ελέγχου. ........................................................................ 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................................................ 31 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ .......................................................................................................... 31 

3.1 Γενικά............................................................................................................................. 31 

3.3 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου. ........................................................................................ 32 

3.4 Κατηγορίες Εσωτερικού Ελέγχου. ................................................................................. 33 



3 

 

3.5 Τα Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. .......... 34 

3.6 Η Διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου. ....................................................................... 36 

3.7 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής. ................................................................................................ 37 

3.8 Η Σχέση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου. ............................................................. 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................................................ 40 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ........................................................................... 40 

4.1 Γενικά............................................................................................................................. 40 

4.2 Οι Κατηγορίες των Ελεγκτικών Τεκμηρίων. .................................................................. 40 

4.3 Η Διαδικασία της Εξασφάλισης των Τεκμηρίων. .......................................................... 43 

4.4 Καταλληλότητα των Τεκμηρίων. ................................................................................... 44 

4.5 Η Επάρκεια των Ελεγκτικών Τεκμηρίων. ....................................................................... 45 

4.6 Φύλλα Εργασίας. ........................................................................................................... 46 

4.7 Σκοποί των Φύλλων Εργασίας. ..................................................................................... 47 

4.8 Το Περιεχόμενο το Φύλλων Εργασίας. ......................................................................... 48 

4.9 Η Διαδικασία Σύνταξης των Φύλλων Εργασίας. ........................................................... 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ............................................................................................................................ 52 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ......................................................................... 52 

5.1 Ελεγκτικός Κίνδυνος ...................................................................................................... 52 

5.1.1 Η Έννοια του Ελεγκτικού Κίνδυνου. ....................................................................... 52 

5.1.2 Τα Συστατικά Μέρη του Ελεγκτικού Κινδύνου. ..................................................... 53 

5.2 Η Ουσιαστικότητα. ........................................................................................................ 55 

5.2.1 Η Εφαρμογή της Ουσιαστικότητας. ....................................................................... 56 

5.3 Σχέση Ελεγκτικού Κινδύνου και Ουσιαστικότητας. ...................................................... 57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ............................................................................................................................ 58 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ......................................................................................................... 58 

6.1 Γενικά............................................................................................................................. 58 

6.2 Αποδοχή της Ανάθεσης. ................................................................................................ 58 

6.2.1 Αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου πελάτη. ............................................................ 59 

6.2.2 Εκτίμηση του γεγονότος η εταιρία να μπορεί να συμμορφωθεί με τα Ελεγκτικά 

πρότυπα. ......................................................................................................................... 59 

6.2.3 Όροι και διευθετήσεις ανάθεσης του ελέγχου. ..................................................... 60 

6.3 Γνώση της Ελεγχόμενης επιχείρησης. ........................................................................... 60 

6.4 Μελέτη και Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. .................................. 61 

6.4.1 Μελέτη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ...................................................... 62 



4 

 

6.4.2 Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ............................................... 63 

6.5 Προγράμματα Ελέγχου. ................................................................................................. 64 

6.6 Έλεγχοι Τεκμηρίωσης. ................................................................................................... 65 

6.6.1 Έλεγχος τεκμηρίωσης υπολοίπων λογαριασμών. .................................................. 65 

6.6.2 Έλεγχοι τεκμηρίωσης των συναλλαγών. ................................................................ 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ............................................................................................................................ 67 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .................................................................................................................. 67 

7.1 Γενικά............................................................................................................................. 67 

7.3 Τα Συστατικά Στοιχεία των Εκθέσεων. .......................................................................... 69 

7.4 Οι Κατηγορίες των Εκθέσεων με Βάση την Γνώμη του Ελεγκτή. .................................. 71 

7.4.1 Έκθεση του ελεγκτή για ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τα Διεθνή .... 72 

Πρότυπα Ελέγχου. ........................................................................................................... 72 

7.4.3  Έκθεση ελέγχου για εταιρία η οποία εφαρμόζει Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. .................................................................................... 75 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................................................................................................... 77 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................................... 79 

 

 

  



5 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την έννοια του εξωτερικού ελέγχου 

και γενικότερα της ελεγκτικής διαδικασίας την οποία εφαρµόζουν οι ορκωτοί 

ελεγκτές κατά την εκτέλεση του έργου τους.  

Σκοπός της είναι να σκιαγραφήσει αναλυτικά και εµπεριστατωµένα όλα τα 

βήµατα τα οποία ακολουθεί ένας ορκωτός ελεγκτής µέχρι το τελευταίο στάδιο του 

ελέγχου όπου και θα εκφέρει την άποψη του για την εγκυρότητα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. 

Αρχικά γίνεται ένας καθορισµός της γενικότερης έννοιας του ελέγχου και της 

εξέλιξης του στην διάρκεια των αιώνων αλλά και ο διαχωρισµός των κατηγοριών του, 

µε σκοπό ο αναγνώστης να αποκτήσει µια πρώτη επαφή µε τον κλάδο της ελεγκτικής. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται σε θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τον εξωτερικό 

έλεγχο καθώς παρατίθενται σηµαντικοί ορισµοί όπως αυτός του εξωτερικού ελεγκτή, 

αλλά και άλλων κανόνων και νόµων οι οποίοι έχουν άµεση σχέση µε αυτών. Στη 

συνέχεια γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση του εσωτερικού ελέγχου των εννοιών 

αυτού αλλά και της αλληλένδετης σχέσης του µε την διαδικασία του εξωτερικού 

ελέγχου. Επίσης δίνεται έµφαση σε θέµατα και ορισµούς όπως αυτούς των φύλλων 

εργασίας, των ελεγκτικών τεκµηρίων, της ουσιαστικότητας και του ελεγκτικού 

κινδύνου. Και τέλος γίνεται πλήρης αναφορά όλης της ελεγκτικής διαδικασίας. 

∆ηλαδή όλα των θεµάτων τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει ένας ορκωτός ελεγκτής 

από την στιγµή που θα αποδεχτεί την ανάθεση του ελέγχου και θα καταρτίσει τα 

προγράµµατα ελέγχου µέχρι και την στιγµή οπού θα διατυπώσει εγγράφως και µε 

τρόπο σαφή την άποψη του για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης µέσο της έκθεσης ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
 

1.1 Γενικά. 
 

Η έντονη ανάπτυξη που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες στον τοµέα της 

οικονοµίας έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µεγάλων και σύνθετων επιχειρήσεων 

αλλά και οργανισµών. Κύριος σκοπός αυτών των µονάδων είναι η επίτευξη 

συγκεκριµένων στόχων η εκπλήρωση των οποίων θα κρίνουν και την πορεία αυτών.

  Σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η έγκαιρη 

και αποτελεσµατική πληροφόρηση των στελεχών µε τα κατάλληλα δεδοµένα. Τέτοια 

δεδοµένα, είναι οι διάφορες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρέχονται στους 

άµεσα ενδιαφερόµενους όπως είναι οι µέτοχοι µιας επιχείρησης η ακόµα και οι 

πιστωτές ή και το δηµόσιο. Η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται µέσω της 

Λογιστικής, σκοπός της οποίας είναι συλλογή και παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.                                                             

 Παράλληλα παρουσιάζεται και το πρόβληµα της αδυναµίας των διοικούντων 

να παρακολουθήσουν άµεσα όλες τις ενέργειες της επιχείρησης µε αποτέλεσµα να τις 

αναθέτουν σε κατώτερα στελέχη. Εδώ λοιπόν εµφανίζεται ο κίνδυνος παρεκκλίσεις 

από τον αρχικό στόχο. Ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη πληροφοριών και όλες 

εκείνες οι ενέργειες που µοναδικό σκοπό έχουν πλουτισµό, κάνουν την εµφάνιση 

τους.          

 Εποµένως κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενός συνόλου κανόνων και 

ενεργειών µέσων των οποίων  θα επέλθει η ορθή και οµαλή λειτουργία της 

επιχείρησης-οργανισµού. Εδώ κάνει την εµφάνιση του ένας ανεξάρτητος κλάδος της 

λογιστικής, η Ελεγκτική. Σκοπός της οποίας είναι όχι µόνο να καλύψει τις αδυναµίες 

της ανθρώπινης φύσης, αλλά και να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για την 

λήψη σηµαντικών αποφάσεων. 

 



7 

 

 

1.2 Ορισµός-Έννοια Ελεγκτικής. 
 

Ελεγκτική όπως αναφέρει ο καθηγητής Τσακλάγκανος
1 (1987) είναι «το σύνολο των 

κανόνων, αρχών και ενεργειών µε βάση τις οποίες διενεργείται κάθε Λογιστικό-

διαχειριστικός έλεγχος µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογηµένων συµπερασµάτων 

σχετικά µε κάποια οικονοµική διαχείριση»      

 Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της λογιστικής 

επιστήµης .Ασχολείται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την οµαλή 

διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων .Αντικείµενο της συνιστά ο έλεγχος των 

διαδικασιών και των µεθόδων που εφαρµόστηκαν από την επιχείρηση κατά την 

διάρκεια του διαχειριστικού έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς 

την οικονοµική µονάδα.2       

 Μια άλλη προσέγγιση αναφέρει την ελεγκτική ως την συστηµατική 

διαδικασία του λογιστικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που 

περιλαµβάνει εκτός από τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών και τον έλεγχο της 

εναρµόνισης των λειτουργιών της επιχείρησης µε την ισχύουσα νοµοθεσία
3.

 Ενώ ένας πιο πρόσφατος ορισµός ο οποίος δίνεται από τον Καζαντζή(2006) 

παρουσιάζει την Ελεγκτική ως τον επιστηµονικό κλάδο της συστηµατικής 

διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκµηρίων, από ένα 

ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία τεκµήρια αφορούν 

µετρήσιµες πληροφορίες συγκεκριµένης µονάδας, µε σκοπό να εξακριβωθεί και να 

γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους χρήστες κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές 

ανταποκρίνονται σε προκαθορισµένα κριτήρια 

Αντικείµενο του ελέγχου αποτελούν
4 : 

• Ο εντοπισµός και πρόληψη ηθεληµένων  ή και αθέλητων λογιστικών 

λαθών και απατών 

                                                           
1
 ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ(1997),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 

2
 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 
3
 ΣΙΩΤΗΣ-ΖΩΙΤΣΑΣ(2009),«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 

4
 ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ(1997),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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• ∆ιερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων 

σφαλµάτων και απατών.  

•  Έγκριση, ανάλυση και σχολιασµός της ακρίβειας και της πιστότητας 

των διαφόρων οικονοµικών καταστάσεων στο σύνολο τους. 

• Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιµέρους 

σηµείων των οικονοµικών καταστάσεων 

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής των κάθε 

είδους αριθµοδεικτών για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων . 

• Υπογράµµιση των ατελειών και καθορισµός των αδυναµιών στο όλο 

κύκλωµα της επιχείρησης και διαχειριστικής απεικόνισης. 

• Στάθµιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής 

απαιτήσεων της επιχείρησης, προκειµένου να υπολογιστούν οι 

πιθανές επισφάλειες  και να γίνει έτσι δυνατός ο σχηµατισµός των 

σωστών προβλέψεων. 

Από την άλλη πλευρά υποκείµενο του ελέγχου αποτελεί ο ελεγκτής ο 

οποίος είναι επιφορτισµένος µε την διενέργεια του ελέγχου στην 

οικονοµική µονάδα. 

 

1.3 Ιστορική Εξέλιξη του Ελέγχου. 
 

Η αναγκαιότητα της παρακολούθησης των διάφορων καθηµερινών δραστηριοτήτων 

αλλά και διαφάνεια που απαιτείται στον κρατικό τοµέα είχε ως αποτέλεσµα να 

αναπτυχθούν οι πρώτες µορφές ελέγχου. Πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη ελέγχων 

συναντάµε το 3000 π.χ. στην αρχαία Βαβυλωνία. Αργότερα στην Αίγυπτο οι Φαραώ 

φορολογούσαν κυρίως τις συγκοµιδές των σιτηρών, για αυτό θεσπίστηκε και ο 

θεσµός των «Επιστατών» για τα σιτηρά
5. Παράλληλα υπήρχαν οι «γραφείς» οι οποίοι 

ήταν υπεύθυνοι για την σύνταξη εµπορικών και λογιστικών εγγραφών, αλλά και την 

εφαρµογή των νόµων.        

 Στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Αθήνα, εµφανίζεται ένα 

σύστηµα ελέγχου των δηµόσιων οικονοµικών της πόλης, καθώς και ένα σύστηµα 

                                                           
5
 ΤΣΑΚΛΑΓΚΝΟΣ(1997)«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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παρακολούθησης και ελέγχου από το σώµα ή συνέδριο λογιστών το οποίο ήταν 

επιφορτισµένο µε το έργο της παρακολούθησης και της επίβλεψης του κράτους. 

Τέλος στην εποχή του Περικλή κάθε πολίτης ήταν παράλληλα και ελεγκτής, ενώ 

υπήρχε και το Σώµα Ελεγκτών που καλούνταν «εύθηνοι » ,και το σώµα αυτό 

αποτελείτο από δέκα εφόρους οι οποίοι εκλέγονταν από τον λαό και είχαν ως 

αρµοδιότητα τον έλεγχο των οικονοµικών των αρχόντων, αφού αποχωρούσαν από το 

αξίωµα τους.          

 Κατά την διάρκεια της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ο έλεγχος των οικονοµικών 

γινόταν από τους «ύπατους» και οι οποίοι ασχολούνταν µε την εξέταση των 

λογαριασµών εσόδων-εξόδων  των επαρχιών, ενώ παράλληλα έκανε την πρώτη του 

εµφάνιση ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου, µέσω του οποίου γινόταν συλλογή 

τω εσόδων, η έγκριση των δαπανών, ενώ όλες οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 

γινόταν έπειτα από διαδικασία στην οποία συµµετείχαν και οι κοσµήτορες  όπου και 

επόπτευαν και την όλη διαδικασία.      

 Τέλος στην Αγγλία αλλά και στην Ιταλία υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες 

για την ανάπτυξη του ελέγχου αλλά και της λογιστικής επιστήµης γενικά καθώς η 

έντονη οικονοµική ανάπτυξη συνέβαλε σε αυτό. Πιο συγκεκριµένα στην Αγγλία, 

αναπτύχθηκε ένα σύστηµα µε τη βοήθεια του οποίο κατέγραφε τους φόρους που 

έχουν εισπραχθεί, αλλά και τα οφειλόµενα ποσά προς το στέµµα. Μεταγενέστερα 

παρατηρούµε πως η έλεγχοι εντάθηκαν ιδιαίτερα και συγκεκριµένα στα µοναστήρια 

αλλά και στις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Από την άλλη στην Ιταλία και 

συγκεκριµένα στη Πίζα έχουµε έλεγχο των µεγάλων επιχειρήσεων, παράλληλα στην 

Βενετία υπήρξε επιβράβευση στους ελεγκτές σε περίπτωση εύρεσης λαθών ή 

απατών
6. 

 

1.4 ∆ιακρίσεις των Ελέγχων .   
 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ελέγχων, καθώς κάθε εταιρία-οργανισµός διέπεται από 

διαφορετικούς νόµους και κανόνες αλλά και γενικά η φύση της κάθε εταιρίας είναι 

διαφορετική µε αποτέλεσµα  να απαιτούνται και διαφορετικοί έλεγχοι. Ο εκάστοτε 

επικεφαλείς είναι αυτός που θα επιλέξει και το κατάλληλο είδος ελέγχου, το οποίο 
                                                           
6
 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
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και αρµόζει στις ιδιαιτερότητες του οργανισµού. Εποµένως οι έλεγχοι διακρίνονται 

ανάλογα την διάρκεια, το εύρος, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Υπάρχουν 

εποµένως τα παρακάτω είδη ελέγχων
7 

 

1. Ανάλογα µε την διάρκεια τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

• Μόνιµους ή διαρκείς, που διενεργούνται συνέχεια και κατά τη 

διάρκεια της οικονοµικής χρήσης. 

• Τακτικούς ή περιοδικούς, οι οποίοι δεν είναι µεν συνεχείς, αλλά 

διενεργούνται κατά τακτικές χρονικές περιόδους. 

• Έκτακτους ή περιπτωσιακούς, που διενεργούνται σε έκτακτες 

περιπτώσεις για ειδικούς λόγους. 

2. Ανάλογα το εύρος του ελέγχου οι διακρίνονται σε: 

• Γενικούς, οι οποίοι επεκτείνονται σε όλη την διαχείριση µιας 

δοσµένης χρονικής περιόδου. 

• Ειδικούς, που έχουν ως αντικείµενο ένα συγκεκριµένο τοµέα ή 

θέµα. 

3. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 

• Προληπτικούς, που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της 

οικονοµικής συναλλαγής και έχουν ως σκοπό να προλάβουν τα 

πιθανά λάθη. 

• Κατασταλτικούς, οι οποίοι διενεργούνται εκ των υστέρων και 

αποβλέπουν στην αποκάλυψη λαθών ή παραλείψεων και 

ανωµαλιών. 

4. Ανάλογα µε την ιδιότητα-πρόσωπο του ελεγκτή, διακρίνονται σε: 

• Εσωτερικούς, που οργανώνονται από την ίδια την οικονοµική 

µονάδα και διενεργούνται από πρόσωπα εξαρτηµένα από αυτήν. 

• Εξωτερικούς, που διενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες 

ελεγκτές ,οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση 

από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

                                                           
7
 ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ (1997),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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Επίσης υπάρχει και ο διαχωρισµός των ελέγχων ανάλογα µε τον τοµέα
8 τον 

οποίο διερευνούν και διακρίνονται σε: 

• ∆ιαχειριστικούς, οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο τη διαχείριση των 

οικονοµικών της εταιρίας 

• ∆ιοικητικοί , που ασχολούνται µε τη διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρµογής των ακολουθούµενων διαδικασιών. 

• Φορολογικοί, οι οποίοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της 

φορολογικής νοµοθεσίας και των φορολογικών υποχρεώσεων. 

Κατά τον Καζαντζή(2006) 9οι έλεγχοι, µε βάση το αντικείµενο του ελέγχου 

µπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Έλεγχοι  οικονοµικών καταστάσεων  

• Έλεγχοι Συµµόρφωσης  

• Λειτουργικοί έλεγχοι 

• Έλεγχοι ∆ιοίκησης 

• Έλεγχοι κοινωνικής ευθύνης 

• Έλεγχοι οικονοµικού εγκλήµατος 

• Ειδικοί έλεγχοι 

Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχει αλληλουχία µεταξύ των διαφόρων ειδών 

ελέγχου και πως δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ τους. Απαιτείται δε ο ιδανικός  

συνδυασµός αυτών, για να επιτευχθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου  το 

οποίο θα προσφέρει στους ενδιαφερόµενους τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

λήψη σηµαντικών αποφάσεων. 

 

1.5 Ο Ελεγκτής. 
 

Υπεύθυνος για την άσκηση του ελέγχου, είναι ο ελεγκτής. Ο Ελεγκτής καλείται να 

έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και την επαγγελµατική εµπειρία τα οποία 

του είναι απαραίτητα για την άσκηση του έλεγχου. Καλείται να είναι ανεξάρτητος 

                                                           
8
 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

9
 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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αλλά παράλληλα να αναπτύσσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τον ελεγχόµενο. Όπως 

κάθε επιστηµονικό επάγγελµα έτσι και αυτό του ελεγκτή εφαρµόζει ένα κώδικα 

επαγγελµατικής δεοντολογίας αλλά και συµπεριφοράς ο οποίος και αναφέρεται στους 

γενικότερους στόχους του ελεγκτικού επαγγέλµατος.   

 Σύµφωνα µε τον κώδικα επαγγελµατικής ∆ιεθνής Οµοσπονδίας 

Λογιστών(IFAC) τον οποίο όλες οι ελεγκτικές εταιρίες πρέπει να τηρούν ο ελεγκτής 

πρέπει να διακατέχεται από: α) ακεραιότητα, β) αντικειµενικότητα, γ) 

εµπιστευτικότητα δ) επαγγελµατική συµπεριφορά ε) επαγγελµατική επάρκεια και 

επιµέλεια στ)τεχνικά και επαγγελµατικά κριτήρια. Εποµένως κύριο γνώρισµα του 

ελεγκτή είναι η εκτέλεση των ελεγκτικών του καθηκόντων υποδεικνύοντας την 

δέουσα σοβαρότητα και ευθύνη για το δηµόσιο συµφέρον.    

 Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ελεγκτών οι οποίες όµως µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες οι οποίες είναι: 

• Εξωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι ονοµάζονται έτσι επειδή δεν ανήκουν 

στο ανθρώπινο δυναµικό της ελεγχόµενης επιχείρησης-οργανισµού 

• Εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι είναι στελέχη της ελεγχόµενης 

εταιρίας και είναι επιφορτισµένοι µε την διενέργεια ελέγχου σε αυτήν. 

• Κυβερνητικοί ελεγκτές 

• Ελεγκτές του οικονοµικού εγκλήµατος. 

 

 1.6 Η Εξέλιξη του Ελέγχου στην Ελλάδα. 
 

Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια θεσµοθέτησης του Ελεγκτικού επαγγέλµατος 

ξεκίνησε την περίοδο του µεσοπολέµου, όµως οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη 

την εποχή δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Πιο συγκεκριµένα η απουσία της απαραίτητης 

οργάνωσης για την σύσταση ενός σώµατος ελεγκτών, αλλά και ο µη προσδιορισµός 

των προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος του ελεγκτή είχε 

ως αποτέλεσµα να µην προχωρήσει η όλη διαδικασία..   

 Σύµφωνα µε το νόµο 5076/1931 η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για την 

σύσταση ενός Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έγινε το 1931, αλλά και πάλι 

λόγο της όλης οικονοµικής κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην 

Ελλάδα η οποία επηρεάστηκε και αυτή από την παγκόσµια κρίση, όλες οι 
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προσπάθειες απέτυχαν. Επίσης, πάλι δεν έχουµε τον καθορισµό των  προσόντων τα 

οποία πρέπει να διέπουν το επάγγελµα του ελεγκτή, όµως ο νόµος φρόντισε να ορίσει 

ότι την αµοιβή των ελεγκτών, είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η ελεγχόµενη εταιρία 

αλλά και να καθορίσει ότι οι ελεγκτές εκλέγονται από την προηγούµενη τακτική 

γενική συνέλευση για µια εταιρική χρήση.      

 Και φτάνουµε στη δεκαετία του 1950, όπου οικονοµική ανάπτυξη και 

ευηµερία άρχισε να επικρατεί στην χώρα, η δηµιουργία σύνθετων επιχειρήσεων-

οργανισµών αλλά και η ανάπτυξη πολύπλοκων οικονοµικών δραστηριοτήτων είχε 

σαν αποτέλεσµα την ανάγκη της δηµιουργίας ενός σύνθετου ελεγκτικού οργάνου το 

οποίο και θα ήταν εντελώς ανεξάρτητο από της διοίκησης των  ελεγχόµενων 

επιχειρήσεων.         

 Έτσι η πολιτεία µε το νόµο 3329/55 ίδρυσε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών
10. 

Για την καλύτερη οργάνωση και συστηµατική λειτουργία του  σώµατος 

χρησιµοποιήθηκε η επιστηµονική και επαγγελµατική εµπειρία δύο 

αλλοδαπών συµβουλών, Άγγλων ορκωτών λογιστών, για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των δύο ετών. Έργο τους υπήρξε η ταχεία συγκρότηση του ΣΟΛ, η 

συστηµατική παρακολούθηση στο επαγγελµατικό έργο των Ελλήνων ορκωτών 

λογιστών, αλλά και η παροχή ελεγκτικών συµβουλών προς τα µέλη του. 

 Σκοπός του ΣΟΛ ήταν η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάσης φύσεως 

οικονοµικών οργανισµών της χώρας. Συνεπώς  η αρµοδιότητα του ΣΟΛ, θεωρητικά, 

ξεπερνούσε αυτή του τακτικού ελέγχου των ΑΕ.Η θέληση δηλαδή του νοµοθέτη ήταν 

η δηµιουργία στελεχών ικανών να διενεργούν τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης 

και κάθε δηµόσιου οργανισµού, πέρα από τον έλεγχο των ΑΕ. Οι ελεγκτές εκλέγονται 

από την προηγούµενη τακτική γενική συνέλευση, ενώ η αµοιβή τους 

καθοριζόταν από το εποπτικό συµβούλιο του ΣΟΛ. 

Σήµερα, και σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 226/92, έχει δηµιουργηθεί το 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών(ΣΟΕΛ) το οποίο και αποτελείται από ανεξάρτητους 

λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικό µητρώο και ασκούν το επάγγελµα 

του ορκωτού ελεγκτή, είναι επιφορτισµένοι δηλαδή να πραγµατοποιούν την 

διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου.      

 Αρµοδιότητα του ΣΟΕΛ είναι η άσκηση του τακτικού ελέγχου της 

                                                           
10

  ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
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οικονοµικής διαχείρισης και των οικονοµικών καταστάσεων. Όργανα του σώµατος 

είναι
11:   

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από έξι µέλη και τον 

πρόεδρο που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Είναι επιφορτισµένο 

µε τη εποπτεία του έργου των ορκωτών ελεγκτών.  

2. Η Γενική Συνέλευση, η οποία από τους Ορκωτούς Λογιστές  οι οποίοι και 

είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο, και η οποία αποτελεί το ανώτατο 

όργανο του σώµατος και αποφασίζει επί παντός θέµατος που αφορά την 

άσκηση και την οργάνωση του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή.  

3. Η Εκτελεστική Γραµµατεία.  

4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, ασχολείται µε την ορθή άσκηση των 

επαγγελµατικών καθηκόντων των ελεγκτών, την τήρηση τον διαφόρων 

νοµοθετικών διατάξεων και τον τρόπο συµπεριφοράς των ελεγκτών κατά 

την άσκηση του επαγγέλµατος.    

5. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο, είναι αρµόδιο για την επεξεργασία και τον 

καταρτισµό διαφόρων κανονισµών αλλά και οδηγιών και να γνωµοδοτεί 

για σχετικά θέµατα.      

 Ενώ αποτελείται από τα εξής φυσικά πρόσωπα: 

1. Ορκωτούς ελεγκτές, 

2. Επίκουρους ορκωτούς ελεγκτές, 

3. ∆όκιµους ορκωτούς ελεγκτές, 

4. Ασκούµενους ορκωτούς ελεγκτές. 

 

1.7Ανεξάρτητοι Φορείς Ρύθµισης  Ελεγκτικού Έργου. 
 

1.7.1 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 

 
Με το νόµο 3148/2003 ιδρύθηκε στην χώρα µας νοµικό πρόσωπο δικαίου µε την 

επωνυµία Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων . Σκοπός της ΕΛΤΕ η 

οποία και ιδρύθηκε µε κυβερνητική απόφαση ήταν να αυξήσει την υπευθυνότητα των 

                                                           
11

 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ(2005),«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕ» 
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ελεγκτών αλλά και να βελτιώσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες από αυτούς. Βασικός 

σκοπός δηλαδή είναι να ενισχύσει την ορθή και νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων, 

να εξασφαλίσει δηλαδή την διαφάνεια µέσω της λογιστικής τυποποίησης αλλά και 

της διασφάλισης της ποιότητας στον έλεγχο. 

Αρµοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι οι εξής
12: 

• Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για θέµατα 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ∆ιεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και την εναρµόνιση 

µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα. 

• Μεριµνά για τον  έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών 

λογιστικών ελέγχων. 

• Ασκεί εποπτεία στο Σώµα Ορκωτών Λογιστών σχετικά µε την 

τήρηση των κανόνων που διέπουν την άσκηση του λειτουργήµατος 

των µελών του. 

• Αξιολογεί τα πορίσµατα του ελέγχου της διαχείρισης του ΣΟΕΛ.  

• Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ κανόνες δεοντολογίας για 

την άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών. 

• Συνεργάζεται µε την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 7 του 

νόµου 2331/1995 για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές ενέργειες. 

Η ΕΛΤΕ είναι οργανωµένη σε: α) ένα πενταµελές συµβούλιο το λεγόµενο 

Πενταµελές Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης το οποίο και είναι αρµόδιο για 

θέµατα λογιστικής τυποποίησης οποία και παραπέµπονται σε  αυτό από το διοικητικό 

συµβούλιο της ΕΛΤΕ. Ασχολείται κυρίως µε θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε το 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα διάφορα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια και τις όποιες 

τροποποίησης πρέπει να εφαρµοστούν σε αυτά, τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά πρότυπα και τον 

τρόπο εφαρµογής τους από τις οικονοµικές µονάδες και την έκδοση κατευθυντήριων 

οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου , των Κλαδικών 

Λογιστικών Σχεδίων και των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. β)Το Επταµελές 

Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο είναι υπεύθυνο για την διενέργεια ποιοτικού 

ελέγχου στους ελέγχους τους οποίους εκτελούν οι ορκωτοί λογιστές και οι ελεγκτικές 
                                                           
12

 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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εταιρίες στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και αφορά την ορθή 

εφαρµογή των ελεγκτικών προτύπων αλλά και των κανόνων δεοντολογίας. γ)Την 

εκτελεστική επιτροπή η οποία και αποτελείται από τον πρόεδρο και από τους δύο 

αντιπροέδρους και η οποία είναι υπεύθυνη για την λήψη των κατάλληλων µέτρων τα 

οποία και είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρµογή των αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, παράλληλα µπορεί να τις ανατεθούν και άλλα καθήκοντα 

ύστερα από απόφαση του ∆.Σ.       

 Οι πόροι της ΕΛΤΕ αποτελούνται κυρίως από εισφορά ποσοστού ένα επί τοις 

εκατό επί των αµοιβών που τιµολογούνται από τις εταιρίες, αλλά και από κρατική 

επιχορήγηση σε περίπτωση µη κάλυψης το λειτουργικών εξόδων της ΕΛΤΕ. Επίσης 

πρέπει να επισηµανθεί η συνεργασία µεταξύ της ΕΛΤΕ, της Τράπεζας της Ελλάδος, 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος µε 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσµατικότερη άσκηση τω 

αρµοδιοτήτων τους. Τέλος, σηµαντικό είναι το έργο του Πειθαρχικού Συµβουλίου της 

επιτροπής το οποίο και είναι αρµόδιο για την ορθή τήρηση της ελεγκτικής 

νοµοθεσίας αλλά και δεοντολογίας. 

 

1.7.2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την εποπτεία της εφαρµογής των 

διατάξεων της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αποτελεί νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου µε ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. 

Η λειτουργία της Επιτροπής δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, οι δε πόροι της 

προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν τους εποπτευόµενους φορείς. Ο 

προϋπολογισµός της Επιτροπής συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απολαύουν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσµευόµενα µόνον 

από το νόµο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους 

πρότειναν. Υποβάλλει έκθεση πεπραγµένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον 

Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
                                                           
13
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καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, 

προκειµένου να την ενηµερώνει για θέµατα της κεφαλαιαγοράς. 

Στόχος της αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς, ο 

περιορισµός του συστηµικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού µε 

την προώθηση της διαφάνειας. 

Στους εποπτευόµενους φορείς περιλαµβάνονται οι Ανώνυµες 

Χρηµατιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυµες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, οι Ανώνυµες Εταιρίες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, οι Ανώνυµες 

Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης 

Περιουσίας και οι Ανώνυµες Εταιρίες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης. Οι εισηγµένες 

εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εποπτεύονται επίσης από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας αναφορικά µε 

τα θέµατα νοµιµότητας των πράξεων που συνδέονται µε την προστασία των 

επενδυτών. Τα µέλη διοικητικών συµβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη όλων των 

προαναφερόµενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Στους εποπτευόµενους φορείς περιλαµβάνονται επίσης οι 

οργανωµένες αγορές και οι φορείς εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά 

Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως φορέας εκκαθάρισης και διακανονισµού 

συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί παραγώγων αλλά και τα συστήµατα 

αποζηµίωσης επενδυτών και διασφάλισης συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό 

Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

Είναι επίσης αρµόδια για την έγκριση ενηµερωτικών δελτίων όσον αφορά τις 

ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια δηµοσίων 

προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά. Ακόµα 

επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις (επίπληξη, χρηµατικό πρόστιµο, αναστολή 

λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε εποπτευόµενα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που 

παραβαίνουν τη νοµοθεσία για την κεφαλαιαγορά. 

Ως εθνική εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει διµερείς και 

πολυµερείς συµφωνίες µε άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή εµπιστευτικών 

πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέµατα της αρµοδιότητάς της. Είναι ενεργό 

µέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς 

(Committee of European Securities Regulators - C.E.S.R.) και του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς - IOSCO). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 

2.1 Ο Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου. 
 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ουσιαστικά η εργασία την οποία εκτελεί ένας ελεγκτής 

και ο οποίος έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα προσόντα, έτσι ώστε να συλλέξει και να 

αξιολογήσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να εκφράσει 

την κρίση του για την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων.   

 Σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών αντικειµενικός σκοπός του 

εξωτερικού ελέγχου 14 των οικονοµικών καταστάσεων συνίσταται  στην έκφραση 

γνώµης για το εάν οι καταστάσεις αυτές εµφανίζουν ή όχι µια ακριβοδίκαιη εικόνα 

της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού, καθώς και των αποτελεσµάτων των εργασιών της κατά τη χρήση που 

έληξε την ίδια ηµεροµηνία, µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας και των ιδιαίτερων 

συνθηκών στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση.      

 Κατά το άρθρο 16 του Π∆ 226 του 1992, ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσο οι ελεγχθείσες οικονοµικές 

καταστάσεις εµφανίζουν ακριβοδίκαιη την οικονοµική θέση της ελεγχόµενης 

µονάδας κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού της και τα αποτελέσµατα 

των εργασιών της κατά την ελεγχόµενη περίοδο. Το άρθρο διευκρινίζει ότι η 

απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων πρέπει να είναι 

ακριβοδίκαιη, δεν παρέχει όµως καµία ερµηνεία για το τι είναι δίκαιο και πώς 

µετριέται η ακρίβεια του.        

 Για να επιτύχει εποµένως τον σκοπό του ελέγχου ο ελεγκτής θα πρέπει να 
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 ΣΟΛ(1989),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νο 1-12» 
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συγκεντρώσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να τεκµηριώσει 

τα εξής
15: 

• Την ύπαρξη των στοιχειών του ισολογισµού. Υπάρχουν πράγµατι τα 

περιουσιακά στοιχεία που αναγράφει ο ισολογισµός; Έχουν δηµιουργηθεί οι 

σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις; 

• Την πληρότητα των καταχωρήσεων. Έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία όλα τα 

λογιστικά γεγονότα τα οποία αφορούν την επιχείρηση και έπρεπε να έχουν 

λογιστικοποιηθεί; 

• Την αριθµητική ακρίβεια των καταχωρήσεων, των µετρήσεων και των 

αποτιµήσεων. Έχουν γίνει σηµαντικά αριθµητικά λάθη στα βιβλία; Έχουν 

παραληφθεί ουσιαστικά στοιχεία κατά την απογραφή; 

• Την ταξινόµηση των στοιχείων. Έχουν ταξινοµηθεί σωστά τα λογιστικά 

γεγονότα της χρήσης; 

• Την αυτοτέλεια των χρήσεων. Έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία µόνο τα 

γεγονότα της παρούσας χρήσης; 

• Την προσαρµογή των λογαριασµών. Έχουν προσαρµοστεί σωστά τα υπόλοιπα 

όλων των λογαριασµών του ισολογισµού στα αποτελέσµατα της απογραφής: 

• Την ύπαρξη ενδεχοµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Υπάρχουν 

πράγµατι δεσµεύσεις και απαιτήσεις υπό αίρεση; Αφορούν την επιχείρηση και 

απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς του ισολογισµού; 

• Τη νοµιµότητα των πράξεων. Έγιναν όλες οι σηµαντικές συναλλαγές και όλες 

οι βασικές λογιστικές εργασίες σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι διατάξεις των 

σχετικών νόµων; 

  

2.2 Ποιές Εταιρίες Υπάγονται σε Εξωτερικό Έλεγχο και ποία τα 
Κριτήρια Υπαγωγής του σε αυτόν16; 
 

Α)Υποχρεωτική χρήση ελεγκτών       

 α) Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
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 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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εταιρείες διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρείες χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων (άρθρο 3 § 1γ Π.∆. 226/92).      

 β) Οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισαγµένες στο 

Χρηµατιστήριο, καθώς και αυτές που το µ. κεφάλαιο, εν όλο ή εν µέρει, έχει 

αναληφθεί µε δηµόσια εγγραφή.       

 γ) Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - E.Π.E.Y. (N. 2396/96). 

 δ) Οι χρηµατιστηριακές A.X.E.      

 ε) Οι ανώνυµες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες (N. 2725/99).

 στ) Οι εταιρείες υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 18 N. 1069/80). 

 ζ) H Kτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου (άρθρο 20 N. 973/79).  

 η) Οι ανώνυµες εταιρείες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι συνδεµένες µ αυτές επιχειρήσεις (άρθρο 3 1ε 

Π.∆. 226/92).         

Β)Προαιρετική χρησιµοποίηση ορκωτών ελεγκτών.     

 θ) Οι ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 

του άρθρου 42α του K.N. 2190/20.        

Πολλές ανώνυµες εταιρείες χρησιµοποιούν Ορκωτούς Ελεγκτές, παρότι δεν έχουν 

τέτοια υποχρέωση από το νόµο. ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχει σχετική διάταξη 

στο καταστατικό της εταιρείας. Απαιτείται, όµως, πάντοτε απόφαση της γενικής 

συνελεύσεως .          

 Τα όρια που επιβάλλουν την υποχρεωτική χρησιµοποίηση Ορκωτών 

Ελεγκτών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του K.N. 2190/20, όπως 

αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Π.∆. 409/86, οι ανώνυµες εταιρείες, οι 

οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, εκλέγουν 

υποχρεωτικά τους Ελεγκτές τους από το Σώµα Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών. Στην 

περίπτωση αυτή, έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν αντί για δύο, ένα µόνο Oρκωτό 

Eλεγκτή. Tα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του K.N. 2190/20, όπως αυτή 

έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 52 του N. 3604/07, τα οποία υποχρεώνουν την 

ανώνυµη εταιρεία να χρησιµοποιήσει Oρκωτό Eλεγκτή, είναι, µετά τη µετατροπή των 

δραχµικών ποσών σε ευρώ (άρθρο 16 §§ 4 και 7 N. 2919/2001): 

α)Σύνολο ισολογισµού 2.500.000.,00 ευρώ       

β) Καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000,00 
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γ) Mέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 50 

άτοµα. 

 

2.3 Το Νοµικό Πλαίσιο του Εξωτερικού Ελέγχου. 
 

Όπως προαναφέραµε και σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 226/92, έχει 

δηµιουργηθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών(ΣΟΕΛ), µε αποτέλεσµα να 

απελευθερωθεί πλήρως το επάγγελµα του ελεγκτή. ∆ικαίωµα άσκησης του ελέγχου 

έχουν όλα τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία και πληρούν τις προϋποθέσεις 

έτσι ώστε να γίνουν µέλη του ΣΟΕΛ.      

 Ιδιαίτερα σηµαντική νοµοθετική ρύθµιση θεωρείται η δυνατότητα που 

παρέχεται στους ελεγκτές να ιδρύουν ελεγκτικές εταιρίες-γραφεία, εφόσον 

συντρέχουν  τα εξής α) τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους για λογαριασµό 

των ελεγκτικών εταιριών έχουν την ιδιότητα του ελεγκτή, β) η πλειοψηφία των 

δικαιωµάτων ψήφου της ελεγκτικής εταιρίας κατέχεται από τα νοµικά ή φυσικά 

πρόσωπα, τα οποία έχουν επαγγελµατική άδεια, γ) η πλειοψηφία του οργάνου της 

διοίκησης της ελεγκτικής εταιρίας ανήκει σε νοµικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που 

έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και δ) τα φυσικά ή νοµικά αυτά πρόσωπα 

διαθέτουν τα απαιτούµενα εχέγγυα επαγγελµατικής εντιµότητας
17.  

 Κύριο χαρακτηριστικό των ελεγκτών αλλά και των ελεγκτικών εταιριών είναι 

η ανεξαρτησία από την ελεγχόµενη εταιρία έτσι ώστε ο έλεγχος να εκτελεστεί 

ανεπηρέαστα και το έργο των ελεγκτών να είναι το αναµενόµενο. Μέληµα της 

ελεγκτικής εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών, µε σκοπό την 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας  µέσω της ενηµέρωσης της ελεγχόµενης εταιρίας. 

Χαρακτηριστικό αυτών αποτελεί η άµεση ενηµέρωση  από τους ελεγκτές για τυχόν 

αθετήσεις αλλά και η ενηµέρωση των προϊσταµένων των ελεγκτικών οµάδων από την 

διοίκηση της ελεγκτικής εταιρίας για της αθετήσεις και τις ενέργειες που έγιναν για 

την αντιµετώπιση τους.         

 Η επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας γίνεται από την διοίκηση της επιχείρησης η 

οποία επιθυµεί την διενέργεια ελέγχου των οικονοµικών της καταστάσεων µέσω 

πρότασης την οποία και υποβάλει σε αυτήν. Η ελεγκτική εταιρία µόλις αποδεχθεί την 
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 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
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ανάθεση πρέπει να γνωστοποιήσει στην επιχείρηση αλλά και στο ΣΟΕΛ το όνοµα του 

ελεγκτή ή των ελεγκτών στους οποίους ανατέθηκε το έργο του ελέγχου και τις ώρες 

οι οποίες απαιτούνται για την διεξαγωγή της ελεγκτικής διαδικασίας.  

 Παράλληλα σε ότι έχει να κάνει µε την αµοιβή των ελεγκτών σύµφωνα µε το 

νόµο 2076/92 ο οποίος αναφέρει πως η σταθµισµένη µέση ωριαία αµοιβή δε δύναται 

να είναι κατώτερη ποσού πενταπλάσιου του ισχύοντος ωροµισθίου ανειδίκευτου 

εργάτη κατά ώρα απασχολήσεως, ανά απασχολούµενο ελεγκτή κάθε βαθµίδας. 

Ταυτόχρονα η αµοιβή µπορεί να καθορισθεί και µε συµφωνία µεταξύ των δύο µερών, 

δηλαδή µεταξύ του ελεγκτή-ελεγκτικής εταιρίας και της ελεγχόµενης επιχείρησης, 

ανάλογα τις προϋπολογισµένες ώρες διενέργειας του ελέγχου από τον ελεγκτή. Τέλος 

η ελεγκτικές εταιρίες πρέπει να υποβάλουν στην ΕΛΤΕ αλλά και να δηµοσιοποιούν 

στο διαδίκτυο την ετήσια έκθεση διαφάνειας, όπου και παραθέτουν πληροφορίες 

σχετικά µε την αµοιβή.        

 Η διάρκεια της ελεγκτικής θητείας σύµφωνα µε το νόµο 3693/08 και για 

λόγους επαγγελµατικής ανεξαρτησίας του ελεγκτή αλλά και της ελεγκτικής εταιρίας 

δε µπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχόµενα έτη, αλλά ο ελεγκτής µπορεί να επανέλθει 

στην ίδια ελεγχόµενη εταιρία αφού περάσουν δύο συναπτά έτη από τον τελευταίο 

έλεγχο. Αντίστοιχα σε περίπτωση κύριου µετόχου ελεγκτικής εταιρίας ορίζεται σε 

τέσσερα συνεχόµενα έτη η ελεγκτική θητεία και η επιστροφή του σε τρία συναπτά 

από τον τελευταίο έλεγχο. Επίσης πρέπει να τονισθεί πως ο ελεγκτής αλλά και ο 

κύριος µέτοχος της ελεγκτικής εταιρίας, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε µια 

ελεγχόµενη εταιρία αν δε παρέλθουν δύο τουλάχιστον χρόνια από τον τελευταίο 

έλεγχο. 

 

2.4 Ο Εξωτερικός Ελεγκτής. 
 

Υπεύθυνος για την διεξαγωγή του εξωτερικού ελέγχου είναι ο εξωτερικός ελεγκτής. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι αρµόδιος για την διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου των 

λογιστικών καταστάσεων µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα 

προσόντα αλλά και την πρέπουσα συµπεριφορά έτσι ώστε να εκτελέσει µε επιτυχία 

το ελεγκτικό του έργο. Κύριο µέληµα του είναι να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τους 

ισχυρισµούς της διοίκησης, έτσι ώστε να παράσχει στους άµεσα ενδιαφερόµενους 
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(δηµόσιο, µετόχους, µελλοντικούς επενδυτές κ.α) τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 Τα πλήρως τεκµηριωµένα πορίσµατα του εξωτερικού ελέγχου, τα οποία 

γίνονται γνωστά στο ευρύτερο κοινό µε τη δηµοσίευση του πιστοποιητικού ελέγχου, 

συµβάλουν στην
18: 

• Ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων ανάµεσα στους άλλους φορείς της 

κοινωνίας, 

• Ορθολογικότερη κατανοµή και εκµετάλλευση των οικονοµικών πόρων, 

• ∆ηµιουργία ευκαιριών επένδυσης και οικονοµικής ανάπτυξης καθώς 

ενισχύουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τις επιχειρηµατικές µονάδες 

και διευρύνουν το ρόλο των αγορών του χρήµατος και κεφαλαίου, 

• Ανάπτυξη εκείνων των οικονοµικών µονάδων που είναι οργανωµένες 

ορθολογικά και λειτουργούν αποδοτικά, 

• ∆ιεύρυνση της αγοράς των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

επιχειρήσεις.         

Σήµερα το επάγγελµα του ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς πέρα από 

τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων συµβάλει σηµαντικά στην κίνηση των 

κεφαλαίων γεγονός το οποίο αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως ο 

ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και ήθος έτσι ώστε 

να εκτελέσει µε αποτελεσµατικότητα το έργο του.    

  

2.4.1 Υποχρεώσεις Ελεγκτή.         
 

Το άρθρο 37 του νόµου 2190 αναφέρει πως υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών είναι 

να διεξάγουν τον τακτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, και πιο 

συγκεκριµένα να µπορούν να κρίνουν εάν ο ισολογισµός απεικονίζει την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρίας. Παράλληλα είναι υποχρεωµένοι να κάνουν υποδείξεις ∆.Σ. 

της εταιρίας αλλά και να αναφέρουν στον υπουργό εµπορίου για τυχόν παραβάσεις 

του νόµου. Τέλος υποχρεούνται να παρίστανται στην γενική συνέλευση των µετόχων 

και να δίνουν εξηγήσεις σχετικά µε το εργασία την οποία έχουν εκτελέσει   
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 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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2.4.2 Τα Προσόντα του Ελεγκτή.        
  
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 226, ένα φυσικό πρόσωπο για 

να µπορεί να διοριστεί στη βαθµίδα του ασκούµενου ελεγκτή και να εγγραφεί στο 

µητρώο των ασκούµενων ορκωτών ελεγκτών θα πρέπει να: 

• Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνας οµογενής ή να είναι 

υπήκοος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει µόνιµη 

κατοικία στην Ελλάδα, 

• Είναι κάτοχος πτυχίου οικονοµικών, εµπορικών ή βιοµηχανικών σπουδών 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της 

αλλοδαπής, 

• Είναι απαλλαγµένος από τα διάφορα κολλήµατα του διορισµού, 

• Έχει ανεπίληπτο ήθος και αναµφισβήτητη αρετή 

Για να ανέλθει ο ελεγκτής στην ανώτερη βαθµίδα, σε αυτή δηλαδή του 

ορκωτού ελεγκτή πρέπει να ασκήσει αποδεδειγµένα ελεγκτικό έργο και να δώσει  και 

να επιτύχει µια σειρά από πρακτικά και θεωρητικά θέµατα τα οποίο έχουν σχέση µε 

την οικονοµική, την νοµική αλλά και την ελεγκτική επιστήµη. Σκοπός της κάθε 

βαθµίδας είναι να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια στον ορκωτό ελεγκτή έτσι 

ώστε να εκτελέσει την ελεγκτική εργασία.      

  

2.4.3 Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα.19 
 

Κάθε ελεγκτικός φορέας και κάθε µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει να τηρεί τους 

ακόλουθους κανόνες, ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την 

αντικειµενικότητά του:  

• Να µην παρέχει σε ελεγχόµενο άλλου είδους υπηρεσίες, εκτός από εκείνες 

που επιτρέπει ο νόµος και για τις οποίες αρµοδίως έχει οριστεί.  

∆εν είναι ασυµβίβαστη η παροχή υποδείξεων, που ανακύπτουν ως απόρροια 

των παρεχόµενων από Ορκωτό Ελεγκτή επαγγελµατικών υπηρεσιών και 

σχετίζονται άµεσα µε το ανατεθέν σ’ αυτόν έργο.  

                                                           
19

 www.soel.gr 



25 

 

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση µπορεί να θεωρηθεί 

ότι επηρεάζει την αντικειµενικότητα του ελεγκτή. 

• Να µην αποφασίζει ο ίδιος σε θέµατα αρµοδιότητας του ελεγχοµένου. Επίσης, 

πρέπει να αποφεύγει να εκφράζει την κρίση του στις επιχειρηµατικές επιλογές 

ή αποφάσεις του ελεγχοµένου. 

• Να τηρεί αµερόληπτη στάση σε αντικρουόµενες απόψεις των ελεγχοµένων ή 

άλλων ενδιαφεροµένων, εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισµούς τις 

αντικειµενικές διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται σε επιµελή 

εργασία του. 

• Να µην έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από την πορεία των εργασιών του ελεγχοµένου ή από το 

πόρισµα του ελέγχου του. 

• Να µη αποδέχεται παρεµβάσεις του ελεγχοµένου ή τρίτων σχετικές µε την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

• Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον ελεγχόµενο υπηρετούν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα. 

• Να µην δέχεται από τον ελεγχόµενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, που 

υπερβαίνουν το µέτρο της απλής φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας στον 

επαγγελµατικό χώρο αυτού. 

• Να µην δέχεται οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια από τον ελεγχόµενο, πέραν 

της νοµίµου, για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για πρόσθετες συγκεκριµένες 

επαγγελµατικές υπηρεσίες, αν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για 

την ανάθεση, την εκτέλεση και την τιµολόγηση της κάθε συγκεκριµένης 

υπηρεσίας του. 

• Να τηρεί αυστηρά τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του 

Εποπτικού Συµβουλίου για τα ασυµβίβαστα και τις απαγορεύσεις ως προς το 

επάγγελµα, καθώς και για τις διαδικασίες αποδοχής και γνωστοποίησης κάθε 

ανατιθέµενης σ’ αυτόν εργασίας.   

 

2.4.4 Ποιοτική Επάρκεια20. 
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Κάθε Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται για κάθε εκτελούµενη απ’ αυτόν εργασία 

ελέγχου να ακολουθεί τα εγκεκριµένα από το Εποπτικό Συµβούλιο ελεγκτικά 

πρότυπα και οδηγίες και να τηρεί σε ιδιαίτερο φάκελο, επί πέντε τουλάχιστον έτη 

ύστερα από την ηµεροµηνία εκδόσεως του Πιστοποιητικού ή Έκθεσης Ελέγχου, τα 

φύλλα εργασίας και λοιπά στοιχεία του συγκεκριµένου ελέγχου, τα οποία και οφείλει 

να παραδίδει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για ποιοτικό έλεγχο στο προς τούτο 

εντεταλµένο από το Εποπτικό Συµβούλιο όργανο του Σ.Ο.Ε.Λ. Η παράδοση αυτή 

γίνεται σε τόπο και σε χρόνο που ορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο.  

• Από τα περιεχόµενα στον εξεταζόµενο φάκελο ή φακέλους φύλλα εργασίας 

και λοιπά στοιχεία, πρέπει να αποδεικνύεται ότι:  

1. Κατά την εκτέλεση της συγκεκριµένης ελεγκτικής εργασίας 

εφαρµόστηκαν τα παραδεγµένα από το Σ.Ο.Ε.Λ. πρότυπα 

Ελέγχου και Εκθέσεων, καθώς και οι εκδοθείσες από το 

Σ.Ο.Ε.Λ. τεχνικές οδηγίες και ότι λήφθηκαν υπόψη οι 

διατάξεις της νοµοθεσίας και του Καταστατικού, που 

διέπουν την ελεγχθείσα οικονοµική µονάδα. 

2. Τα ανωτέρω φύλλα και λοιπά στοιχεία στηρίζουν επαρκώς 

τη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο σχετικό Πιστοποιητικό ή Έκθεση του ελέγχου του. 

• Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης των ζητούµενων φακέλων 

στο εντεταλµένο όργανο του Σ.Ο.Ε.Λ. καταγγελλόµενη σε σχετική αναφορά 

του τελευταίου προς το Εποπτικό Συµβούλιο και αποδεικνυόµενη µε 

αντίγραφο ειδοποιητηρίου εγγράφου απευθυνόµενου προς τον αρµόδιο 

Ορκωτό Ελεγκτή, απευθείας ή µέσω του ελεγκτικού φορέα του, παραπέµπεται 

στο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως σκόπιµη παράβαση κανονιστικής διάταξης. 

• Τυχόν κενά ή άλλες ουσιώδεις ελλείψεις του εξεταζοµένου φακέλου ελέγχου 

ή της εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας καταγραφόµενα στο σχετικό 

πόρισµα του εντεταλµένου οργάνου ποιοτικού ελέγχου, που έχουν ως 

συνέπεια την αδυναµία εξαγωγής συµπεράσµατος σε σχέση µε τα οριζόµενα 

στην πιο πάνω παράγραφο 2, παραπέµπονται στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

Η παραποµπή αυτή γίνεται µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου 

για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του υπευθύνου Ορκωτού Ελεγκτή και 

αν συντρέχει περίπτωση, για παράβαση νόµου. 



27 

 

• Στο πλαίσιο ποιοτικού ελέγχου, τα εντεταλµένα όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

µπορούν να εξετάσουν και να επαληθεύσουν οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την κρίση τους, επιδρά στην 

ποιότητα και τη νοµιµότητα των προσφεροµένων από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή και τους βοηθούς του υπηρεσιών, µη αποκλειόµενης και της 

επιτόπου επίσκεψης των εντεταλµένων οργάνων στα γραφεία των 

οικονοµικών µονάδων που ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης µέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. να 

παράσχει τα κατά τα άνω ζητούµενα πρόσθετα στοιχεία και 

πληροφορίες ή να διευκολύνει την επιτόπου επίσκεψη εντεταλµένου 

οργάνου στα γραφεία ελεγχθείσας οικονοµικής µονάδας εφαρµόζονται 

τα οριζόµενα στην πιο πάνω παρ. 3 αυτού του άρθρου. 

 

2.4.5 ∆ιαγραφή από το Μητρώο. 

 

Κάθε µέλος του ΣΟΕΛ διαγράφεται από το µητρώο εφόσον:   

1 Τιµωρηθεί πειθαρχικά µε την ποινή της οριστικής παύσης ή δυο φορές µε 

προσωρινή παύση, 

2 Καταστεί πνευµατικώς ανίκανος προς άσκηση των καθηκόντων, 

3 Καταδικαστεί τελεσίδικος µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 

4 Υποβάλλει παραίτηση, 

5 Συµπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του.     

Η διαγραφή επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του εποπτικού συµβουλίου και 

δηµοσιεύεται στον τύπο της πρωτεύουσας. 
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2.5 Μεθοδολογία Εξωτερικού Ελέγχου. 
 

Κατά την διενέργεια του ελέγχου ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιεί συγκεκριµένη 

µεθοδολογία για την εκτέλεση του έργου του. Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, αυτή 

του οριζόντιου ή προοδευτικού ελέγχου ο ελεγκτής επιλέγει έναν συγκεκριµένο 

αριθµό παραστατικών τα οποία και αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο και ταυτόχρονα ακολουθεί µια ροή καταχωρίσεων η οποία είναι παρόµοια µε 

αυτή που ακολούθησε ο λογιστής της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να ελέγχει 

προσεκτικά:  

• Όλα τα δικαιολογητικά του δείγµατος για πληρότητα και νοµιµότητα, 

• Τη µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα δικαιολογητικά στα 

ηµερολόγια και στα αναλυτικά καθολικά για ακρίβεια, 

• Τις καταχωρήσεις στο συγκεντρωτικό ηµερολόγιο και τη µεταφορά τους στο 

γενικό καθολικό για σφάλµατα και παραλείψεις, 

• Την κατάρτιση των ισοζυγίων και την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για 

ελλείψεις και λάθη, 

• Τη διαδικασία κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων για νοµιµότητα. 

Μια άλλη µέθοδος είναι αυτή του κάθετου ή αναδροµικού ελέγχου .Στη 

συγκεκριµένη µέθοδο ο ελεγκτής επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθεί την αντίστροφη ροή καταχωρήσεων 

από αυτήν που ακολούθησε ο λογιστής της επιχείρησης και ελέγχει: 

• Την ακρίβεια του οριστικού ισοζυγίου και των ισοζυγίων των αναλυτικών 

καθολικών, 

• Την πληρότητα του βιβλίου απογραφής και τη νοµιµότητα των διαδικασιών 

απογραφής, 

• Την ακρίβεια της µεταφοράς των λογιστικών πληροφοριών από τα 

ηµερολόγια στα καθολικά, 

• Την ύπαρξη, την πληρότητα και τη νοµιµότητα των δικαιολογητικών 

εγγράφων που αντιστοιχούν στο δείγµα των καταχωρήσεων που επέλεξε. 
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Μια τρίτη
21 µέθοδος η οποία και θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη και 

ευκολότερα πραγµατοποιήσιµη είναι αυτή της µεθόδου αξιολόγησης του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή που είναι στην 

ουσία µια αξιολόγηση της αξιοπιστίας των διαφόρων διαδικασιών της 

επιχείρησης, προκύπτει σε ποία σηµεία µπορεί ο ελεγκτής να στηριχτεί στον 

εσωτερικό έλεγχο και σε ποία όχι, και ανάλογα να χειριστεί τη µορφή και την 

έκταση του ελέγχου των λογαριασµών. 

 

2.6 Χρησιµότητα του Εξωτερικού Ελέγχου22. 
 

 

Το κόστος του εξωτερικού ελέγχου είναι συνήθως αρκετά υψηλό για την ελεγχόµενη 

επιχείρηση. Εκτός από τις αµοιβές των ελεγκτών, η επιχείρηση επιβαρύνεται µε το 

κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό της στον ελεγκτή. Ποία είναι 

όµως τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από τον εξωτερικό έλεγχο ώστε να 

δικαιολογείται το υψηλό κόστος του; 

Η επιχείρηση ωφελείται πολλαπλώς από τον εξωτερικό έλεγχο, καθώς: 

• Εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του λογιστικού της συστήµατος, καθώς 

αξιολογείται από ανεξάρτητο ελεγκτή. 

• Αποκτούν νοµιµότητα οι λογιστικές της καταστάσεις της, 

• Βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου της, καθώς 

αξιολογείται από ανεξάρτητο ελεγκτή, 

• Αυξάνεται η εγκυρότητα και η πληρότητα των δηµοσιευµένων λογιστικών 

καταστάσεων όταν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ελέγχου, 

• ∆ιευκολύνεται η εκ µέρους της άντλησης κεφαλαίων αφού ο σωστά 

πληροφορηµένος επενδυτής αντιµετωπίζει µικρότερο κίνδυνο, 

• ∆ιευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των βιβλίων της επειδή 

ο εφοριακός-ελεγκτής περιορίζει την έκταση και το χρόνο του ελέγχου του, 

όταν γνωρίζει ότι έχει προηγηθεί ο εξωτερικός ελεγκτής 
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 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ(2005),«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕ» 
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 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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• Ενισχύεται ή αποδυναµώνεται η θέση των οικονοµικών στελεχών της έναντι 

των µετόχων ανάλογα µε  τα πορίσµατα του ελέγχου.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  

3.1 Γενικά. 

 

Όπως προαναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο µια από τις µεθόδους του 

εξωτερικού ελέγχου είναι αυτή της αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου. Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 226 ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

µελετήσει και να αξιολογήσει αποτελεσµατικά τα λογιστικά συστήµατα και το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόµενης µονάδας στα οποία και θα στηριχτεί 

για την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου.       

 Το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου βοηθάει ουσιαστικά στην καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα µε τον όρο εσωτερικός έλεγχος, δεν εννοούµε όλες 

εκείνες τις διαδικασίες και τα µέτρα τα οποία θα λάβει η επιχείρηση έτσι ώστε να 

αποτρέψει τυχόν καταχρήσεις από την πλευρά των στελεχών της αλλά την 

προσπάθεια της να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της. 

Εποµένως εύκολα διαπιστώνουµε πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα της ελεγκτικής διαδικασίας.     

 Ενώ έχει µεγαλύτερη εφαρµογή στις µεγάλες και ιδιαίτερα 

οργανωµένες επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια και λόγο των οικονοµικών συνθηκών 

αλλά και της προσπάθειας των επιχειρήσεων να προστατέψουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία, βλέπουµε πως βρίσκει εφαρµογή και αναπτύσσεται ιδιαίτερα και σε 

επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους.        

  

3.2 Ορισµός του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 



32 

 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο των Αµερικάνων Ορκωτών Λογιστών, εσωτερικό έλεγχο 

αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι συντονισµένες προσπάθειες, µέθοδοι και 

µέτρα που υιοθετούνται εντός µίας επιχείρησης, για την διαφύλαξη και προστασία 

των περιουσιακών στοιχείων της στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσµατικότητας 

της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγραµµένης 

επιχειρηµατικής πολιτικής.       

 Αντίθετα η Επιτροπή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων ορίζει τον 

εσωτερικό έλεγχο ως το σύνολο τω µεθόδων, διαδικασιών και πολιτικών τα οποία τα 

εφαρµόζει η οικονοµική µονάδα µέσα στα πλαίσια της κατάλληλης οργανωτικής 

δοµής για να διασφαλίσει την οµαλή και αποδοτική λειτουργία της .Το πλέγµα αυτό 

των πολιτικών  και των µέτρων ελέγχου καλύπτει όλες τις δραστηριότητες 

λειτουργικές και µη λειτουργικές.      

 Υπεύθυνη για την οργάνωση και την ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου είναι 

η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης η οποία και στη συνέχεια αναθέτει το έργο 

εκτέλεσης του σε υπαλλήλους οι οποίοι είναι της απολύτου εµπιστοσύνης ή στους 

εσωτερικούς ελεγκτές.   

 

 3.3 Σκοποί Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής συµβάλλει στην πιο αποτελεσµατική διοίκησης της 

επιχείρησης. Σχεδιάζει, υιοθετεί και εφαρµόζει µέτρα ελέγχου τα οποία 

αποσκοπούν:23 

1.  Στη συστηµατική διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και στην 

προστασία του ανθρώπινου δυναµικού και του κοινού της επιχείρησης, 

2. Στην πλήρη λειτουργία του λογιστικού συστήµατος σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της Λογιστικής και τις διατάξεις των σχετικών νόµων, 

3. Στη συνεχή ενθάρρυνση και παρακολούθηση της άµεσης εφαρµογής από το 

προσωπικό των εντολών της διοίκησης, 

4. Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών της επιχείρησης, 
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 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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5. Στη συνεχή και πλήρη συµµόρφωση της διοίκησης προς τους νόµους που 

διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης (πχ κατώτατα ηµεροµίσθια, απόδοση 

Φ.Π.Α, ασφάλιση προσωπικού)      

Εποµένως προκύπτει ότι βασικός σκοπός του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου είναι να βοηθήσει να επιτύχει µε τον αποδοτικότερο και 

αποτελεσµατικότερο τρόπο η επιχείρηση τους αντικειµενικούς της σκοπούς. 

 

3.4 Κατηγορίες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου οι διοικητικοί και οι 

λογιστικοί έλεγχοι.         

 Οι διοικητικοί έλεγχοι δεν έχουν σαν στόχο τις οικονοµικές καταστάσεις µε 

αποτέλεσµα να µην ενδιαφέρουν άµεσα τους ορκωτούς ελεγκτές .Αντικείµενο το 

διοικητικών ελέγχων αποτελούν το σχέδιο οργάνωσης της επιχείρησης , δηλαδή όλες 

εκείνες τις απαραίτητες οδηγίες, πολιτικές και κανονισµούς που απαιτούνται για την 

διενέργεια συναλλαγών και τη λήψη αποφάσεων. Εποµένως οι διοικητικοί έλεγχοι 

αποσκοπούν στην άµεση αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης και στην 

επίβλεψη των στόχων της επιχείρησης. Αποβλέπουν δηλαδή στην σωστή εφαρµογή 

όλων των αρχών και διαδικασιών της επιστήµης της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων. 

Παράδειγµα ενός διοικητικού ελέγχου είναι για παράδειγµα η αλλαγή 

των κριτηρίων για την πρόσληψη προσωπικού.     

 Αντίθετα οι λογιστικοί έλεγχοι 24
περιλαµβάνουν τις µεθόδους, τις διαδικασίες, 

τις τεχνικές και το σχέδιο χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης, και στοχεύουν στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων στην ακρίβεια και στην αξιοπιστία των 

πληροφοριών και των οικονοµικών καταστάσεων. Οι λογιστικοί έλεγχοι είναι 

σχεδιασµένοι για να παρέχουν τη λογική βεβαιότητα ότι: 

• Οι συναλλαγές εκτελούνται, σύµφωνα µε τη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση 

της διοίκησης. 
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 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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• Οι συναλλαγές καταχωρούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει την κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικές παραδεκτές αρχές της 

λογιστικής ή µε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια που εφαρµόζονται σε τέτοιες 

καταστάσεις και να αποδίδουν την ευθύνη χειρισµών των περιουσιακών 

στοιχείων. 

• Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε 

εξουσιοδότηση της διοίκησης. 

• Οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρήθηκαν και αφορούν περιουσιακά 

στοιχεία συγκρίνονται µε τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά λογικά 

διαστήµατα και σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων, πραγµατοποιούνται 

οι κατάλληλες ενέργειες.  

 

 3.5 Τα Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσµατικού Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Κάθε επιχείρηση ασκεί το δικό της σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η ανάπτυξη του 

οποίου βασίζεται σε συγκεκριµένους παράγοντες που έχουν να κάνουν µε το µέγεθος, 

τη φύση των εργασιών της επιχείρησης, την οργανωτική της διάρθρωση και τους 

αντικειµενικούς της στόχους.        

  Ένα ικανοποιητικό όµως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου όµως είναι αναγκαίο 

να αποτελείται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο το οποίο εξαρτάται από την φύση 

των εργασιών της επιχείρησης. Κατά την αξιολόγηση του από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές λαµβάνεται υπόψη κατά πόσο οργανωτικό σχέδιο 

µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών και 

παράλληλα να εξασφαλίζεται  η αξιοπιστία των οικονοµικών και λογιστικών 

καταστάσεων της επιχείρησης αλλά και η προστασία των περιουσιακών της 

στοιχείων. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται ανεξαρτησία των 

διαφόρων υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου αλλά και καλή οργανωτική 

δοµή. 
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2. Σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών όπου ο καταµερισµός 

των αρµοδιοτήτων αλλά και των εξουσιών είναι απαραίτητος. ∆ηλαδή όσο 

χαµηλότερα φτάνει αυτή εκχώρηση των αρµοδιοτήτων τόσο πιο εύκολη είναι 

η λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγµα ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου το οποίο και ασχολείται µε τα χρηµατικά διαθέσιµα µια 

επιχείρησης προβλέπει ότι όλες οι ενέργειες οι οποίες εκτελούνται και έχουν 

σχέση µε αυτό πραγµατοποιούνται από διαφορετικά άτοµα τα οποία και είναι 

υπεύθυνα για τις ενέργειες τους. Έτσι το σύστηµα εξασφαλίζει ότι οι 

συναλλαγές έχουν εκτελεστεί και έχουν καταχωρηθεί σωστά. 

3. Λογιστική διάρθρωση , δηλαδή η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου λογιστικού 

συστήµατος το οποίο και πρέπει να αποτελείται: 

• από ένα διάγραµµα λογαριασµών το οποίο περιλαµβάνει όλους τους 

λογαριασµούς τους οποίους χρησιµοποιεί η επιχείρηση, 

• Εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών όπου εµφανίζονται οι 

λογιστικές µέθοδοι  και τεχνικές τις οποίες ακολουθεί η επιχείρηση για 

την παρουσίαση των λογιστικών της δεδοµένων 

• Περιγραφή θέσεων, όπου γίνεται η πλήρης περιγραφή κάθε θέσης 

ξεχωριστά αλλά και του ρόλου της θέσης στην επιχείρηση, έτσι 

επιτυγχάνεται ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων και των εξουσιών 

• Πρωτοβάθµιους λογαριασµούς ελέγχου οι οποίοι είναι λογαριασµοί 

του Γενικού Καθολικού και απαιτούν την ύπαρξη αναλυτικών 

καθολικών για την παρακολούθηση τους. Στο τέλος κάποιου 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος γίνεται η συµφωνία των 

υπολοίπων 

• Αριθµηµένα εσωτερικά έγγραφα τα οποία και αριθµούνται κατά 

αύξοντα αριθµό έτσι ώστε να µπορούν ελέγχονται 

• Έλεγχος εισερχοµένων στοιχείων και της διαδικασίας επεξεργασίας 

αυτών, απαιτείται άµεσος έλεγχος των στοιχείων και η κατάλληλη 

ταξινόµηση τους αφού πρώτα πρωτοκολληθούν 

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

οποιουδήποτε συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Εκτελούνται δηλαδή 

κατάλληλες διαδικασίες και οι οποίες και αφορούν τον τρόπο επιλογής και 

πρόσληψης του προσωπικού, την επίβλεψη του προσωπικού κατά την 
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εκτέλεση της εργασίας και τέλος την επιµόρφωση του προσωπικού η οποία 

και είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων. 

5. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου το οποίο 

όπως και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υπάγονται 

κατευθείαν στην διοίκηση της επιχείρησης. Το προσωπικό του τµήµατος 

αυτού είναι υπεύθυνο για την επιτυχία της διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου. Απαραίτητη δε θεωρείται η ανεξαρτησία του. 

6. Επιτροπή ελέγχου η οποία σε συνεργασία µε τον ορκωτό ελεγκτή θα 

καθορίσουν τον σκοπό και τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου, 

Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης. Και 

είναι αρµόδιο πέρα από την συνεργασία µε τον ορκωτό ελεγκτή και για την 

επιλογή του. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι είναι απαραίτητη η επαφή της 

επιτροπής µε τους υπαλλήλους του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό 

την διευκόλυνση της άσκησης του εσωτερικού ελέγχου.    

 

3.6 Η ∆ιαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου.  

 
Η πραγµατοποίηση και η ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί τον 

σχεδιασµό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των πληροφοριών οι οποίες έχουν 

συγκεντρωθεί µε σκοπό να γίνει η εξαγωγή, η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων 

καθώς και ο έλεγχος συµµόρφωσης ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Πιο 

συγκεκριµένα
25:  

• Σχεδιασµός του ελεγκτικού έργου. Ο εσωτερικός ελεγκτής, σύµφωνα µε το 

Επαγγελµατικό Πρότυπο 410 πρέπει πριν από την διενέργεια κάθε ελέγχου, να 

συντάσσει τεκµηριωµένο πρόγραµµα αυτού. Ουσιαστικά, µέσα από το 

πρόγραµµα ελέγχου θέτει τους αντικειµενικούς του στόχους, οριοθετεί την 

έκτασή του, προσδιορίζει τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου, αλλά και 

καταγραφής των αποτελεσµάτων. 

• Αξιολόγηση της λαµβανόµενης πληροφόρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος 

σύµφωνα µε το Επαγγελµατικό Πρότυπο 420, συλλέγει, αναλύει, ερµηνεύει 

                                                           
25

 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
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και ταξινοµεί τις παρεχόµενες σε αυτόν πληροφορίες, µε σκοπό να 

τεκµηριώσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου. 

• Κοινοποίηση αποτελεσµάτων ελέγχου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

κοινοποιούνται στην διοίκηση της εταιρίας µε την υποβολή της έκθεσης 

ελέγχου. Πριν από την υποβολή της τελικής έκθεσης, οι ελεγκτές οφείλουν να 

συζητούν τα ευρήµατα του ελέγχου τους µε την διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου 

υποβάλλεται γραπτώς και υπογεγραµµένη. 

• Έλεγχοι συµµόρφωσης. Ο εσωτερικός ελεγκτής διενεργεί επιβεβαιωτικούς 

ελέγχους, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι εµπλεκόµενοι έχουν συµµορφωθεί 

µε τις υποδείξεις των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο του. 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου όµως µπορεί και να παρουσιάζει και 

αδυναµίες, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα 

του. Πιο συγκεκριµένα η ανάπτυξη ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου απαιτεί 

µεγάλο κόστος. Εποµένως θα πρέπει το σύνολο των ωφελειών που προκύπτουν από 

ένα τέτοιο σύστηµα να είναι περισσότερες από τα συνολικά κόστη.  

 Επίσης πολλές από τις αρχές ενός εσωτερικού συστήµατος το οποίο και 

βασίζεται κυρίως σε ανθρώπους µπορεί  να καταπατηθούν. Τέλος θα πρέπει να 

τονισθεί και ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους καθώς απροσεξίες, αβλεψίες 

µειώνουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.    

 

3.7 Ο Εσωτερικός Ελεγκτής. 
 

Αρµόδιος για την εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου είναι ο εσωτερικός ελεγκτής. Σε 

αντίθεση µε τον εξωτερικό ελεγκτή ο οποίος είναι ανεξάρτητος, ο εσωτερικός είναι 

υπάλληλος της επιχείρησης. Η θέση του στην ιεραρχία διαφέρει από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και εξαρτάται από την σπουδαιότητα που δίνει η καθεµία στην διαδικασία 

του εσωτερικού ελέγχου, συνήθως όµως κατέχει υψηλή θέση. Κύρια χαρακτηριστικά 

του είναι ότι αποτελεί ένα άτοµο έµπιστο το οποίο έχει τις απαραίτητες γνώσεις και 

ικανότητες έτσι ώστε να εκτελέσει αποτελεσµατικά το ελεγκτικό έργο. Πρέπει επίσης 

να τονισθεί πως όπως οι εξωτερικοί ελεγκτές έτσι και οι εσωτερικοί καλούνται να 

συµµορφώνονται µε συγκεκριµένα επαγγελµατικά πρότυπα συµπεριφοράς αλλά και 
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κώδικες δεοντολογίας .Έχουν επίσης την προσωπική ευθύνη για την συνεχή τους 

εκπαίδευση προκειµένου να διατηρήσουν την επαγγελµατική τους επάρκεια. Να 

ενηµερώνονται γενικά για τυχόν εξελίξεις σε πρότυπα, διαδικασίες και τεχνικές του 

εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

είναι επιδέξιοι στις σχέσεις τους µε τους ανθρώπους και στην επικοινωνία µε αυτούς.

           

 Ο εσωτερικός ελεγκτής προσπαθεί µε την ελεγκτική του εργασία να 

εξακριβώσει εάν: 

• Το προσωπικό της επιχείρησης ακολουθεί τα µέτρα και τις διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου που καθιέρωσε η διοίκηση, 

• Τα οφέλη από την εφαρµογή των µέτρων και των µηχανισµών εσωτερικού 

ελέγχου υπερβαίνουν το αντίστοιχο συνολικό κόστος, 

• Οι αδυναµίες και οι ελλείψεις που παρουσιάζει ο εσωτερικός έλεγχος 

θεωρούνται σηµαντικές, 

• Το λογιστικό σύστηµα λειτουργεί ορθολογικά και οι παρεχόµενες 

πληροφορίες είναι αξιόπιστες. 

 

3.8 Η Σχέση Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου. 
 

Υπάρχει µια αλληλένδετη σχέση µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου καθώς η 

ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου βοηθά σηµαντικά 

την διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριµένα όσο πιο ανεπτυγµένος και 

ισχυρός είναι ο εσωτερικός έλεγχος τόσο πιο περιορισµένη θα είναι η έκταση του 

εξωτερικού ελέγχου.         

 Σηµαντική είναι επίσης η βοήθεια που προσφέρει ο εξωτερικός ελεγκτής στο 

σχεδιασµό ενός επαρκούς συστήµατος εξωτερικού ελέγχου
26. Η συµβολή µπορεί να 

είναι είτε έµµεση είτε άµεση. Στην πρώτη περίπτωση ο ορκωτός ελεγκτής ενηµερώνει 

τον εσωτερικό ελεγκτή για τις ελλείψεις και τις αδυναµίες καθώς αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου το οποίο και αποτελεί 

τµήµα της ελεγκτικής διαδικασίας. Στην δεύτερη περίπτωση ο εσωτερικός ελεγκτής ο 
                                                           
26

 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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οποίος γνωρίζει πως θα αξιολογηθεί από ένα ανεξάρτητο και έµπειρο επαγγελµατία 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το έργο του να θεωρηθεί πετυχηµένο 

και να κριθεί θετικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

4.1 Γενικά. 
 
 

Αντικειµενικός στόχος του ορκωτού ελεγκτή όπως έχουµε διατυπώσει, είναι να 

πεισθεί εάν οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας την οποία ελέγχει, είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη σφάλµατα έτσι ώστε να µπορέσει να εκφράσει µια 

ασφαλής και εµπεριστατωµένη γνώµη στο τέλος του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει 

λοιπόν να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και όλο το 

απαραίτητο υλικό που θα τον επιτρέψει να τεκµηριώσει την γνώµη του.  

 Σύµφωνα µε το τρίτο από τα πρότυπα της ελεγκτικής εργασίας το υλικό αυτό 

εξασφαλίζεται µε την συλλογή την ταξινόµηση την ανάλυση και την αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των ελεγκτικών τεκµηρίων. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Παπά µε την εξασφάλιση των επαρκών και 

κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, ο ελεγκτής είναι σε θέση να α) επιτύχει 

σηµαντική µείωση του βαθµού του ελεγκτικού κινδύνου, β)αντικρούσει οποιαδήποτε 

κατηγορία εις βάρος του για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του και γ) αποδείξει 

ότι ακολούθησε πίστα κατά τη διενέργεια του ελέγχου τα πρότυπα της ελεγκτικής. 

Τα ελεγκτικά τεκµήρια µετά την συγκέντρωση τους µεταφέρονται στα φύλλα 

εργασίας του ελεγκτή. Εποµένως τα  τεκµήρια αποτελούν βασικό περιεχόµενο των 

φύλλων εργασίας. Αυτά εµπεριέχουν όλες εκείνες της πληροφορίες και τις 

παρατηρήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε ο ελεγκτής να εξάγει τα 

απαραίτητα συµπεράσµατα του ελέγχου. 

 
 

4.2 Οι Κατηγορίες των Ελεγκτικών Τεκµηρίων. 

 
 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 500 ελεγκτικό τεκµήριο είναι η 

πληροφόρηση η οποία συλλέγει ο ελεγκτής, έτσι ώστε να καταλήξει σε 
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συµπεράσµατα πάνω στα οποία βασίζεται η ελεγκτική του γνώµη. Τα ελεγκτικά 

τεκµήρια περιλαµβάνουν τα πρωτογενή περιλαµβάνουν τα πρωτογενή δικαιολογητικά 

στοιχεία και τις λογιστικές εγγραφές µε τα οποία καταρτίσθηκαν οι οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και όλες τις διαθέσιµες επιβεβαιωτικές πληροφορίες τις οποίες 

συνέλεξε ο ελεγκτής από άλλες πηγές.  

Κύριο µέληµα του ελεγκτή αρχικά είναι να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία 

και δεδοµένα τα οποία θα τον βοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του, δηλαδή στην 

τεκµηρίωση των ελεγκτικών πορισµάτων. Τα στοιχεία αυτά είναι πολυπληθή και 

ανοµοιογενή απαιτείται λοιπόν αφού πρώτα συγκεντρωθούν και αναλυθούν να 

ταξινοµηθούν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν ευκολότερα από τον ελεγκτή. 

Πιο συγκεκριµένα οι κατηγορίες δεδοµένων από τις οποίες συλλέγονται τα 

ελεγκτικά τεκµήρια είναι: 

• λογιστικά βιβλία: Είναι τα ηµερολόγια, τα καθολικά, τα µητρώα των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης τα οποία και απεικονίζουν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα λογιστικά βιβλία βοηθάνε 

τον ελεγκτή να µπορέσει να διαπιστώσει εάν έχουν λογιστικοποιηθεί σωστά 

όλες η συναλλαγές της επιχείρησης, εάν όλες οι πληροφορίες από τα 

ηµερολόγια έχουν µεταφερθεί στα γενικά και αναλυτικά καθολικά της 

επιχείρησης και τέλος εάν πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται ορθά στις 

καταστάσεις τέλους χρήσης. Ουσιαστικά η αξιοπιστία των λογιστικών 

βιβλίων εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης. 

• εσωτερικός έλεγχος: Ένα αποτελεσµατικό και καλά οργανωµένο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, µπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και σηµαντικές 

πληροφορίες για την συγκέντρωση των ελεγκτικών τεκµηρίων που χρειάζεται 

ο ελεγκτής. Ακόµα µπορεί να προσδιοριστεί η πιθανότητα για τυχόν 

σφάλµατα και παραλήψεις κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. 

• υπολογιστικές εργασίες: Οι υπολογιστικές εργασίες τις οποίες εκτελεί ο 

ορκωτός ελεγκτής κατά την διάρκεια διενέργειας του έλεγχου ή ακόµα και οι 

υπολογισµοί που εκτελούν οι λογιστές της επιχείρησης κατά την εκτέλεση της 

εργασίας τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Τέτοια 

για παράδειγµα είναι οι υπολογισµοί του ποσού των αποσβέσεων των παγίων 

της επιχείρησης ή υπολογισµοί των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 
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• αλληλογραφία της ελεγχόµενης µονάδας :Η ελεγχόµενη εταιρία κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν σχέση µε τις 

συναλλαγές της έρχεται σε επαφή µέσω αλληλογραφίας. Η αλληλογραφία 

αυτή αποτελεί αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο επειδή προωθούνται στον 

ελεγκτή χωρίς την µεσολάβηση της εταιρίας. Σχετίζεται µε επιστολές της 

ελεγχόµενης εταιρίας προς πελάτες για την επιβεβαίωση των οφειλών τους ή 

µε επιστολές από προµηθευτές για την επιβεβαίωση των υπολοίπων της 

ελεγχόµενης µονάδας. 

• αριθµοδείκτες-ισοζύγια: Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να µελετήσει τους 

αριθµοδείκτες της επιχείρησης. Έπειτα από την µελέτη τους εάν τα µεγέθη τα 

οποία προκύπτουν δε θεωρούνται εύλογα τότε ο ελεγκτής πρέπει να ερευνήσει 

τυχόν αποκλίσεις και να αναζητήσει τα αίτια ύπαρξης αυτών. Επίσης πρέπει 

να ελέγξει τα υπόλοιπα των διαφόρων ισοζυγίων της επιχείρησης και να τα 

συγκρίνει µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα της προηγούµενης χρήσης για να 

εντοπίσει τυχόν µεταβολές η οποίες µπορεί και να είναι υπερβολικές. 

• φυσικά αποδεικτικά στοιχεία: Ουσιαστικά αποτελούν τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης και τα οποία προκύπτουν έπειτα από έρευνα ή 

απογραφή. Σκοπός της διενέργειας της απογραφής είναι να διαπιστώσει ο 

ελεγκτής εάν τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην εταιρία. Την ύπαρξη του 

περιουσιακού στοιχείου δηλώνουν οι ιδιότητες της ποιότητας και της 

ποσότητας. Η ποσότητα του περιουσιακού στοιχείου διαπιστώνεται ύστερα 

από φυσική παρατήρηση του ελεγκτή, ενώ η ποιότητα ύστερα από 

εξειδικευµένη ελεγκτική διαδικασία και απαιτείται η παρουσία συνήθως 

ειδικού πραγµατογνώµονα. 

• Συνεντεύξεις-παρατηρήσεις: Ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελεγκτικού 

του έργου υποβάλλουν σε συνέντευξη τα στελέχη της επιχείρησης µε 

αποτέλεσµα να συλλέγουν προφορικά, αποδεικτικά στοιχεία. Οι συνεντεύξεις 

αυτές αφορούν κυρίως ζητήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τον λογιστικό 

χειρισµό ορισµένων θεµάτων  ή για παράδειγµα µε τα υπόλοιπα των 

προµηθευτών. Η αξιοπιστία τους πολλές φορές είναι περιορισµένη καθότι 

αποτελούν προφορικά στοιχεία και έτσι δε µπορεί  να επαληθευτούν. 

• Έγγραφα προς τον ελεγκτή: Είναι τα έγγραφα τα οποία αποστέλλουν στον 

ελεγκτή τόσο η ελεγχόµενη εταιρία αλλά και  διάφοροι τρίτοι. Τα έγγραφα τα 

οποία αποστέλλει η διοίκηση αποτελούν ισχυρισµούς της για την ειλικρίνεια 
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των οικονοµικών της καταστάσεων ενώ τα έγγραφα τα οποία αποστέλλουν οι 

τρίτοι έπειτα από απαίτηση του ελεγκτή είναι επιβεβαιωτικές επιστολές. 

Τέτοια είναι τα extra it των λογαριασµών της επιχείρησης. Τέλος  πρέπει να 

επισηµανθεί ότι τα έγγραφα τα οποία αποστέλλουν οι τρίτοι είναι πιο 

αξιόπιστα από τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία συντάσσονται από την 

διοίκηση της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

 

4.3 Η ∆ιαδικασία της Εξασφάλισης των Τεκµηρίων27. 

 

Ο ελεγκτής εξασφαλίζει τα ελεγκτικά του τεκµήρια µε τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Επιθεώρηση: Με την διαδικασία αυτή ο ελεγκτής εξετάζει τα διάφορα 

αρχεία ή έγγραφα ή υλικά ή περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τα 

οποία µπορεί να βρίσκονται σε µορφή έντυπη ή µη. Η επιθεώρηση  

παρέχει ελεγκτικά τεκµήρια ποικίλου βαθµού αξιοπιστίας ανάλογα µε την 

φύση τους την πηγή τους και την αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών 

ελέγχων κατά την επεξεργασία τους. 

• Παρατήρηση: Αφορά την φυσική παρουσία του ορκωτού ελεγκτή κατά 

την διενέργεια µιας σειράς ενεργειών οι οποίες εκτελούνται από άλλους, 

όπως για παράδειγµα η καταµέτρηση των αποθεµάτων. 

• Εξωτερική επιβεβαίωση: Συνίστανται στην αναζήτηση πληροφοριών 

από γνωστά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εκτός της ελεγχόµενης 

επιχείρησης. Μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε µορφή και αφορούν τα 

υπόλοιπα λογαριασµού των προµηθευτών ή των πελατών, τραπεζικών 

υπολοίπων της ελεγχόµενης εταιρίας. 

• Υπολογισµός-Επανυπολογισµός: Συνίσταται σε έλεγχο της αριθµητικής 

ακρίβειας πρωτογενών δικαιολογητικών εγγράφων και λογιστικών 

εγγραφών ή σε εκτέλεση ανεξάρτητών υπολογισµών. 

• Αναλυτικές διαδικασίες: Αποτελούνται από αξιολογήσεις 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µέσω ανάλυσης των λογικών σχέσεων  
                                                           
27

 ΕΛΤΕ,«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,(2009) 
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µεταξύ τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και µη χρηµατοοικονοµικών 

δεδοµένων. Οι αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαµβάνουν τη 

διερεύνηση των εντοπισµένων διακυµάνσεων ή σχέσεων που είναι 

ασυνεπείς µε άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν σηµαντικά 

από τις αναµενόµενες αξίες.   

Ποία από τις παραπάνω µεθόδους αυτές ή ποιόν συνδυασµό µεθόδων θα 

ακολουθήσει ο ελεγκτής, εξαρτάται από το αντικείµενο του ελέγχου, το διαθέσιµο 

χρόνο, το σκοπό του ελέγχου και το κόστος της ελεγκτικής εργασίας.  

 

4.4 Καταλληλότητα των Τεκµηρίων.     
   

Από το σύνολο των τεκµηρίων που ο ελεγκτής θα συλλέξει, θα επιλέξει εκείνα τα 

οποία είναι τα πιο κατάλληλα και θα τον βοηθήσουν στην εκτέλεση του ελεγκτικού 

του έργου.          

 Η καταλληλότητα των αποδεικτικών στοιχείων συνδέεται µε την ποιότητα 

των ελεγκτικών τεκµήριων, δηλαδή τη σχετικότητα και την αξιοπιστία τους ως προς 

την υποστήριξη των ελεγκτικών συµπερασµάτων που επηρεάζουν την αποδεικτική 

τους δύναµη
28. Ένα αποδεικτικό στοιχείο θεωρείται αξιόπιστο όταν αποτελεί 

αποτέλεσµα επιτόπιας έρευνας. Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 200 η φύση των ελεγκτικών 

τεκµήριων παίζει σηµαντικό ρόλο στην καταλληλότητα τους. Πέρα από αυτό τα 

τεκµήρια θεωρούνται κατάλληλα όταν µπορούν να προσφέρουν πληροφορίες οι 

οποίες θεωρούνται συναφείς και αξιόπιστες.      

 Τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται κατάλληλα για το έργο του ελεγκτή όταν 

είναι: 

• Σχετικά
29 µε το σκοπό του ελέγχου και τις αποφάσεις τις οποίες πρόκειται να 

λάβει ο ελεγκτής. Αν ο ελεγκτής βασιστεί σε κάποιο στοιχείο το οποίο δεν 

                                                           
28

 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 
29

 ΕΛΤΕ,«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,(2009) 
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έχει άµεση σχέση µε τον στόχο του έλεγχου τότε υπάρχει περίπτωση να 

οδηγηθεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα. 

• Αντικειµενικά σε σχέση µε τον λόγο τον οποίο ο ελεγκτής έχει συλλέξει τα 

ελεγκτικά κριτήρια. Γενικά, ελεγκτικά τεκµήρια τα οποία αποκτώνται από 

εξωτερικές και ανεξάρτητες πηγές θωρούνται πιο αξιόπιστα και αντικειµενικά 

απ’ ότι τα τεκµήρια τα οποία προέρχονται από την ελεγχόµενη επιχείρηση. 

• Επαληθεύσιµα ως προς τη νοµιµότητα και την πληρότητα τους, από άλλους 

ελεγκτές. Τα αποδεικτικά στοιχεία που αποκτώνται ύστερα από προσπάθεια 

του ελεγκτή έπειτα δηλαδή από παρατήρηση και υπολογισµό, είναι 

περισσότερο αξιόπιστα από εκείνα τα οποία έχουν αποκτηθεί ύστερα από 

επαφή µε την διοίκηση. 

• Αυθεντικά σε ότι έχει να κάνει σχέση µε την αναγνωσιµότητα και την 

γνησιότητα τους. Για παράδειγµα τα εκδιδόµενα παραστατικά της 

επιχείρησης(τιµολόγια, δελτία αποστολής) πρέπει να εµπεριέχουν όλα τα 

στοιχεία της επιχείρησης επωνυµία, ΑΦΜ, κ.α 

• Χρόνος αναφοράς, έχει σχέση µε την ηµεροµηνία αναφοράς του ελεγκτικού 

τεκµηρίου. ∆ηλαδή όσο πιο πρόσφατο και πιο σηµαντικό είναι το τεκµήριο 

τόσο µεγαλύτερη είναι η ισχύ του. 

 

 4.5 Η Επάρκεια των Ελεγκτικών Τεκµηρίων. 

 

Η επάρκεια των τεκµηρίων έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα τους. Ουσιαστικά έχει 

να κάνει µε τον καθορισµό του απαραίτητου αριθµού πληροφοριών που απαιτούνται 

έτσι ώστε ο ελεγκτής να εκφράσει µε αξιοπιστία την ελεγκτική του γνώµη. Ο 

ελεγκτής από µόνος του µε βάση την εµπειρία του και τις ικανότητες του θα κρίνει 

από µόνος του για την ποσότητα των τεκµηρίων που του χρειάζονται για την 

εκτέλεση του έργου του. Πρέπει παράλληλα πρέπει να τονισθεί πως η ποσότητα δεν 

µπορεί να αντισταθµίσει την ποιότητα.       

 Οι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την κρίση του ελεγκτή σε 

ότι έχει σχέση µε την ποσότητα των απαιτούµενων πληροφοριών είναι:  
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• Ελεγκτικός κίνδυνος, ο οποίος επηρεάζει την ποσότητα των πληροφοριών τις 

οποίες θα χρειαστεί ο ελεγκτής. Υπάρχει µια ανάλογη σχέση µεταξύ 

ελεγκτικού κινδύνου και ελεγκτικών τεκµηρίων καθώς όσο µεγαλύτερος είναι 

ο κίνδυνος τόσο περισσότερα τεκµήρια απαιτούνται. Παράλληλα µπορεί να 

αναζητήσει καλύτερης ποιότητας τεκµήρια από εξωτερικές πηγές. 

• Σπουδαιότητα αποδεικτικών στοιχείων, επηρεάζει την αποδεικτική δύναµη 

των στοιχείων και µετράται συνήθως µε την συσχέτιση του µεγέθους του 

συλλεχθέντος στοιχείου. 

• Οικονοµικοί παράγοντες, το κόστος συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων 

δεν πρέπει να επηρεάζει την κρίση του ελεγκτή. ∆ηλαδή δεν πρέπει να τον 

αποθαρρύνει από την προσπάθεια του να αποκτήσει τις αναγκαίες 

πληροφορίες, Όσο πιο σηµαντικός είναι ένας λογαριασµός ο οποίος ελέγχει ο 

ελεγκτής  τόσο πιο πολλές και πιο ισχυρές είναι οι πληροφορίες οι οποίες 

συγκεντρώνει µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος το οποίο πρέπει να 

αναλάβει η ελεγχόµενη επιχείρηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο ελεγκτής να 

προσπαθεί να εξασφαλίσει ανάλογης ποιότητας τεκµήρια αλλά µε χαµηλότερο 

κόστος . 

 
 

4.6 Φύλλα Εργασίας. 
 

 

Η τεκµηρίωση των ελεγκτικών διαδικασιών αποσκοπεί στην στήριξη των 

συµπερασµάτων και πορισµάτων ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της κρίσης. 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τους υπεύθυνους επισκόπησης ελέγχου γιατί καθώς 

παρουσιάζουν θέµατα ιδιαίτερα σηµαντικά όπως α) το σκεπτικό για το συµπέρασµα 

του ελεγκτή, όταν απαιτείται ο ελεγκτής από την µεριά του να εξετάσει 

συγκεκριµένες πληροφορίες  οι οποίες και είναι απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί 

αυτή η ανάθεση) τη βάση για το συµπέρασµα του ελεγκτή επί του εύλογου των 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και γ) τη βάση για το συµπέρασµα του ελεγκτή 

σχετικά µε το κατά πόσο είναι αυθεντικό ένα έγγραφο, λόγο των συνθηκών που 

εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου µε αποτέλεσµα την αµφισβήτηση της 

αυθεντικότητας του εγγράφου από τον ελεγκτή. 
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Οι διάφορες πληροφορίες αλλά και στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει  ο 

ελεγκτής της ταξινοµεί σε διάφορες καταστάσεις, εκθέσεις πίνακες δηλαδή όλα τα 

ελεγκτικά τεκµήρια του, ονοµάζονται φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας µπορεί να 

είναι προγράµµατα εργασίας, διάφορες αναλύσεις λογαριασµών, αντίγραφα 

επιστολών. Μπορεί να έχουν οποιαδήποτε µορφή έντυπη η µη. 

Αποτελούν ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των λογιστικών βιβλίων 

της επιχείρησης και της έκθεσης ελέγχου την οποία και συντάσσουν οι ελεγκτές για 

τις οικονοµικές καταστάσεις µετά το πέρας της διενέργειας του ελέγχου. Τα φύλλα 

εργασίας συµβάλλουν στην αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκµηρίων αλλά και στην 

αξιολόγηση του έργου του ελεγκτή. 

 

 

4.7 Σκοποί των Φύλλων Εργασίας.  
 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 230 βασικοί σκοποί των φύλλων 

εργασίας είναι : 

• Υποβοηθούν στο σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην εκτέλεση του 

ελεγκτικού έργου. 

• Υποβοηθούν στην επίβλεψη και ανασκόπηση του ελεγκτικού έργου. 

• Καταγράφουν τα ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από το 

ελεγκτικό έργο που εκτελείται για να στηρίξει τη γνώµη του ελεγκτή.  

Τα φύλλα εργασίας συµβάλουν σηµαντικά στην διαµόρφωση της γνώµης του 

ελεγκτή και εξυπηρετούν και τους ακόλουθους σκοπούς
30: 

• Βοηθούν στη διεξαγωγή του ελέγχου και διευκολύνουν τον καταµερισµό της 

ελεγκτικής εργασίας στα µέλη της ελεγκτικής οµάδας. 

• Χρησιµοποιούνται για να αποκρούσουν δικαστικές αγωγές κατά του ελεγκτή 

και να στηρίξουν το επιχείρηµα ότι, το ελεγκτικό έργο έγινε µε επαγγελµατική 

επιµέλεια ευσυνειδησία και φροντίδα. 

• ∆ιευκολύνουν τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων. 

                                                           
30

 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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• Παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για τη σύνταξη του Φόρου Εισοδήµατος. 

• Αποτελούν το µέσο για την αξιολόγηση της ελεγκτικής εργασίας που κάνουν 

οι συνεργάτες του γραφείου ορκωτών λογιστών. 

• Χρησιµοποιούνται για την εκπαίδευση νέων ελεγκτών. 

• Τέλος, αποτελούν χρήσιµο οδηγό και βοήθηµα επόµενων ελέγχων. 

 

 4.8 Το Περιεχόµενο το Φύλλων Εργασίας. 

 

 Τα φύλλα εργασίας περιλαµβάνουν τόσο ποσοτικά αλλά και άλλης µορφής δεδοµένα 

όπως σηµειώσεις, επεξηγήσεις µε σκοπό να καταγραφεί αποτελεσµατικά ολόκληρη η 

ελεγκτική εργασία. Η µορφή των φύλλων εργασίας εξαρτάται από παράγοντες οι 

οποίοι έχουν να κάνουν µε α) µε την φύση της ανάθεσης, β) µε την µορφή της 

έκθεσης του ελεγκτή, γ) τη φύση και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης δ) τη φύση 

και τις συνθήκες των συστηµάτων λογιστικής ε) τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε 

κάθε περίσταση και απαιτούν καθοδήγηση στ) και τέλος την ελεγκτική µεθοδολογία 

η οποία χρησιµοποιείται κάθε φορά κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ελέγχου. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί πως η έκταση των φύλλων εργασίας εξαρτάται από την 

φύση της ελεγκτικής εργασίας και την επαγγελµατική κρίση του ελεγκτή.

 Περιεχόµενο των φύλλων εργασίας αποτελούν διάφορες πληροφορίες αλλά 

και  στοιχεία τα οποία έχουν σχέση µε την ελεγκτική εργασία. Πιο συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 230 τα φύλλα εργασίας του ορκωτού 

ελεγκτή πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• Πληροφορίες που αφορούν τη νοµική και οργανωτική δοµή της οικονοµικής 

µονάδας. 

• Αποτελέσµατα ή αντίγραφα σηµαντικών νοµικών εγγράφων και 

συνεδριάσεων 

• Πληροφορίες αναφορικά µε τον επιχειρηµατικό κλάδο, το οικονοµικό 

περιβάλλον και το νοµοθετικό περιβάλλον στα πλαίσια των οποίων 

λειτουργεί η οικονοµική µονάδα. 
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• Αποδεικτικά στοιχεία της πορείας του σχεδιασµού , συµπεριλαµβάνονται τα 

ελεγκτικά και τυχόν αλλαγές σε αυτά. 

• Αποδεικτικά στοιχεία της αντίληψης του ελεγκτή για τα συστήµατα για τα 

συστήµατα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου. 

• Αποδεικτικά στοιχεία για την εκτίµηση εγγενών και ελεγκτικών κινδύνων, 

όπως και τυχόν αναθεωρήσεων τους. 

• Αποδεικτικά στοιχεία της κρίσης του ελεγκτή για το έργο εσωτερικού 

ελέγχου και των εξαχθέντων συµπερασµάτων. 

• Αναλύσεις συναλλαγών και υπολοίπων. 

• Αναλύσεις σηµαντικών δεικτών και τάσεων. 

• Καταγραφή της φύσης της επιλογής του χρόνου και της έκτασης των 

εκτελούµενων ελεγκτικών διαδικασιών αυτών. 

• Αντίγραφα αλληλογραφίας µε άλλους ελεγκτές. 

• Αντίγραφα των οικονοµικών καταστάσεων και της εκθέσεως του ελεγκτή. 

• Επιστολές διαβεβαίωσης που έχουν ληφθεί από την οικονοµική µονάδα. 

Τα φύλλα εργασίας τα οποία τηρούν οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της 

ελεγκτικής εργασίας ταξινοµούνται σε δύο φακέλους, το φάκελο ελέγχου χρήσεως 

και τον µόνιµο φάκελο.        

 Ο Φάκελος Ελέγχου χρήσεως ενδεικτικά πρέπει να περιλαµβάνει:  

1. Επιστολή ανάθεσης 

2. Προϋπολογισµός και χρονικός προγραµµατισµός 

3. Εσωτερικός έλεγχος 

4. Ισοζύγια 

5. Οικονοµικές Καταστάσεις της επιχείρησης 

6. Αντίγραφα πρακτικών σηµαντικών συναντήσεων 

7. Πρόχειρο   προσωρινό ισοζύγιο 

8. ∆ιορθωτικές εγγραφές και εγγραφές ταξινόµησης 

9. Ανάλυση πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 

 

Αντίθετα ο Μόνιµος Φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Καταστατικό εταιρίας και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας 

2. Οργανόγραµµα 
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3. Κανονισµοί λειτουργίας 

4. Εγχειρίδιο διαδικασιών 

5. Λογιστικό σχέδιο 

6. Λογιστικά εγχειρίδια 

7. Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 

8. Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

9. Τεκµηρίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του πελάτη 

10. Αποτελέσµατα αναλυτικών διαδικασιών προηγούµενων χρόνων 

11. Πληροφόρηση σχετιζόµενη µε τον ελεγκτικό κίνδυνο και την ουσιαστικότητα 

των προηγούµενων χρήσεων 

 

4.9 Η ∆ιαδικασία Σύνταξης των Φύλλων Εργασίας. 

 

Ο τρόπος σύνταξης και η µορφή των φύλλων εργασίας παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

διαδικασία του ελέγχου. Σε περίπτωση συνεχόµενων ελέγχων ενδείκνυται η 

επανεξέταση φύλλων εργασίας προηγούµενων χρήσεων τα οποία θα βοηθήσουν στην 

συµπλήρωση των νέων αλλά και στην συλλογή απαραίτητων πληροφοριών. 

 Ακόµα πρέπει να επισηµανθεί πως οι περισσότερες ελεγκτικές εταιρίες έχουν 

φύλλα εργασίας τα οποία έχουν συγκεκριµένη µορφή δοµή αλλά και εµφάνιση 

γεγονός το οποίο βοηθάει στη σύνταξη τους. Κάθε φύλλο εργασίας θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Επικεφαλίδα, η οποία περιλαµβάνει την επωνυµία της ελεγχόµενης 

επιχείρησης, έναν τίτλο αναγνώρισης του περιεχοµένου του φύλλου εργασίας, 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και τα ονόµατα του συντάκτη του φύλλου 

εργασίας  και εκείνου που έκανε την ανασκόπηση του. 

2. Ευρετήρια, τα ελεγκτικά τεκµήρια πρέπει να είναι οργανωµένα έτσι ώστε να 

είναι εφικτή η εύρεση τους ανά πάσα στιγµή. Οι εταιρίες συνηθίζουν να 

χρησιµοποιούν είτε αλφαβητικό είτε αριθµητικό σύστηµα. 

3. Χρησιµοποίηση συµβόλων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ελέγχου και 

την συµπλήρωση των φύλλων εργασίας οι ελεγκτές συνηθίζουν να 
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χρησιµοποιούν διάφορα σύµβολα τα οποία δηλώνουν κάποιες συγκεκριµένες 

ενέργειες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν. Με αυτό επιτυγχάνεται η 

εξοικονόµηση χρόνου αλλά και επιτυγχάνεται η γρήγορη επισκόπηση του 

ελεγκτικού έργου. Η µορφή των συµβόλων καθορίζονται από τον υπεύθυνο 

του ελέγχου και τηρείται απ’ όλη την ελεγκτική οµάδα. 

4. Υπογραφές και Ηµεροµηνίες: ο υπεύθυνος για την σύνταξη των φύλλων 

εργασίας αλλά και αυτός που πραγµατοποίησε την επισκόπηση τους πρέπει να 

θέσουν τις υπογραφές τους αλλά και την ηµεροµηνία της εργασίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

5.1 Ελεγκτικός Κίνδυνος 

 

Η επίτευξη του αντικειµενικού σκοπού του ελεγκτή δηλαδή του ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορεί να θεωρηθεί πάντοτε απόλυτα σίγουρη. 

Σχεδόν πάντα υπάρχει η πιθανότητα ο ελεγκτής να θεωρήσει όλες τις λογιστικές 

καταστάσεις απόλυτα αξιόπιστες και το αντίθετο. Εδώ εµφανίζεται η έννοια του 

ελεγκτικού κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια οι ελεγκτές αλλά και οι ελεγκτικές 

εταιρίες σχεδιάζουν και εκτελούν όλο και περισσότερο το ελεγκτικό τους έργο 

έχοντας στο µυαλό τους τον ελεγκτικό κίνδυνο .     

 

5.1.1 Η Έννοια του Ελεγκτικού Κίνδυνου.  

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 400 ο ελεγκτικός κίνδυνος σηµαίνει τον 

κίνδυνο πώς ο ελεγκτής εκφράζει µια µη αρµόζουσα γνώµη ελέγχου όταν οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς ανακριβείς.   

 Αντίθετα τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία καλύπτουν την 

αξιολόγηση των κινδύνων δεν οριοθετούν εννοιολογικά τον ελεγκτικό κίνδυνο και τα 

συστατικά του στοιχεία. Αντίθετα περιλαµβάνουν κατευθυντήριες εκτιµήσεις για την 

αξιολόγηση και την αξιοποίηση του ελεγκτικού κινδύνου στις διάφορες φάσεις της 

ελεγκτικής διαδικασίας. 
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5.1.2 Τα Συστατικά Μέρη του Ελεγκτικού Κινδύνου.  

 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία τα οποία είναι ο 

Εγγενής Κίνδυνος, ο Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου και ο Κίνδυνος Εντοπισµού.  

 Ο εγγενής κίνδυνος, αφορά την πιθανότητα οι οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης-οργανισµού να περιέχουν ουσιώδη σφάλµατα ή παραλείψεις τα οποία 

βασίζονται στην φύση στο είδος εργασιών της επιχείρησης αλλά και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της τα οποία την διέπουν µε την υπόθεση πως το εσωτερικό της 

σύστηµα βρίσκεται σε αδράνεια. Με βάση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά πρότυπα ο εγγενής 

κίνδυνος αποτελεί την επιρρέπεια ενός υπολοίπου λογαριασµού ή κατηγορίας 

συναλλαγών σε ανακρίβεια, που µπορεί να είναι ουσιώδης µεµονωµένα, ή όταν 

συνυπολογίζεται µε ανακρίβειες σε άλλα υπόλοιπα ή κατηγορίες, µε την υπόθεση ότι 

δεν υπήρξαν σχετικοί εσωτερικοί έλεγχοι. Πρέπει να τονισθεί πως η φύση του κάθε 

λογαριασµού µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα πλήθος των αναµενόµενων 

σφαλµάτων. Για κάποιες κατηγορίες λογαριασµών ο ελεγκτής µπορεί να κάνει µπορεί 

να κάνει υψηλότερες εκτιµήσεις εγγενούς κινδύνου, ενώ για άλλες κατηγορίες 

λογαριασµών µπορεί να κάνουν χαµηλότερες. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το 

επίπεδο του εγγενούς κινδύνου είναι οι εξής
31: 

• Αρχική ή επαναλαµβανόµενη ανάθεση ελέγχου, όταν ο έλεγχος 

εφαρµοστεί για πρώτη φορά σε µια επιχείρηση το επίπεδο του 

εγγενούς κινδύνου είναι υψηλότερο λόγο της έλλειψης οικειότητας µε 

την ελεγχόµενη µονάδα. 

• Αποτελέσµατα προηγούµενων ελέγχων, όταν προηγούµενοι έλεγχοι 

χαρακτηριστούν ως αναξιόπιστοι τότε ο ελεγκτής πρέπει να είναι πιο 

προσεκτικός και να εκτιµήσει τον εγγενή κίνδυνο σε υψηλότερο 

επίπεδο. 

• Λογιστικοί υπολογισµοί και περίπλοκες συναλλαγές, σε 

περιπτώσεις ύπαρξης σύνθετων λογιστικών υπολογισµών και την 

κίνηση λογαριασµών όπου εµφανίζονται ασυνήθιστα λογιστικά 

γεγονότα τότε πρέπει να εκτιµήσει τον κίνδυνο σε υψηλότερα επίπεδα. 

                                                           
31

  ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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• Ισχυρισµοί τη διοίκησης, Ο εγγενής κίνδυνος εξαρτάται ανάλογα 

τους ισχυρισµούς της διοίκησης για ότι αφορά τους λογαριασµούς των 

οικονοµικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής συνήθως εξετάζει και 

αξιολογεί συνήθως σηµαντικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν να 

κάνουν µε την ακεραιότητα και την εµπειρία της επιχείρησης αλλά και 

άλλους παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση µε τον κλάδο τον οποίον 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση αλλά και την φύση των εργασιών της. 

Ο Κίνδυνος Εσωτερικού ελέγχου αφορά την πιθανότητα να θεωρήσει ο 

ελεγκτής το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης ως αναποτελεσµατικό και 

το αντίθετο. Ουσιαστικά αποτελεί τον κίνδυνο εµφάνισης σφάλµατος στις 

οικονοµικές καταστάσεις λόγο των αδυναµιών τις οποίες εµφανίζει το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου. Εποµένως όσο πιο αποτελεσµατικός είναι ο εσωτερικός έλεγχος 

τόσο πιο µικρό είναι το ενδεχόµενο να εµφανισθεί ο κίνδυνος του εσωτερικού 

ελέγχου. Μέληµα του ελεγκτή είναι να τεκµηριώσει στα φύλλα εργασίας πως έχει 

κατανοήσει το λογιστικό σύστηµα και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αλλά και να 

αξιολογήσει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήµατος. Ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου έχεις ως αποτέλεσµα την µείωση των λογιστικών λαθών µέσω 

της έγκαιρης ανίχνευσης τους. Οι ελεγκτές από την πλευρά τους µπορούν να 

προτείνουν στην διοίκηση τρόπους βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου µε σκοπό τη 

µείωση της πιθανότητας εµφάνισης του εσωτερικού κινδύνου. Παρόλα αυτά ο 

κίνδυνος δε µπορεί να εξαλειφτεί πλήρως καθώς δεν υπάρχει απόλυτη διασφάλιση 

πως όλα τα λάθη και οι ανακρίβειες θα ανιχνευτούν έγκαιρα.   

 Ο Κίνδυνος Εντοπισµού  αφορά την πιθανότητα ο ελεγκτής να µην µπορέσει 

να εντοπίσει ή να εξαλείψει διάφορα σφάλµατα ή παραλείψεις µε αποτέλεσµα αυτό 

να έχει αντίκτυπο και στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Σύµφωνα  µε  

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ως Κίνδυνος Εντοπισµού ορίζεται ο κίνδυνος κατά τον 

οποίο οι ουσιαστικές διαδικασίες ενός ελεγκτή δεν θα εντοπίσουν ανακρίβεια που 

υπάρχει σε υπόλοιπο λογαριασµού ή κατηγορία συναλλαγών που µπορεί να είναι 

ουσιώδες ή µεµονωµένα ή όταν συνυπολογίζεται µε ανακρίβειες σε άλλα υπόλοιπα οι 

κατηγορίες. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Καζαντζή (2006) ο κίνδυνος εντοπισµού 

αποτελείται από δύο επιµέρους κινδύνους. Ο πρώτος αναφέρεται ως κίνδυνος 

δειγµατοληψίας και έχει σχέση µε το γεγονός ότι ο ελεγκτής δεν εξετάζει το 100% 

των ελεγκτικών τεκµηρίων του υπολοίπου ενός λογαριασµού αλλά ένα υποσύνολο 
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αυτού  µε αποτέλεσµα το επιλεγµένο δείγµα να µην είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσµού και έτσι ο ελεγκτής να καταλήξει σε λάθος συµπεράσµατα. Ο δεύτερος 

κίνδυνος ονοµάζεται κίνδυνος παραγόντων εκτός δειγµατοληψίας και µπορεί να 

συµβεί επειδή ο ελεγκτής µπορεί να χρησιµοποίησε µια ακατάλληλη ελεγκτική 

διαδικασία µε συνέπεια να µην µπορέσει να ανιχνεύσει ένα σφάλµα ή µια 

περιπλανητική απεικόνιση των λογιστικών καταστάσεων. 

         

5.2 Η Ουσιαστικότητα.   

 

Η λέξη ουσιαστικότητα είναι συνώνυµη της λέξης σηµαντικότητας. Εποµένως 

σηµαντικότητα και ουσιαστικότητα αποδίδουν την ίδια έννοια. Σύµφωνα µε τα 

ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα η σηµαντικότητα των στοιχείων των οικονοµικών 

καταστάσεων,  µπορεί να κριθεί µε γνώµονα το γεγονός ότι η παράλειψη της 

πληροφόρησης ή µη ορθή πληροφόρηση  είναι δυνατόν να επηρεάσει τις οικονοµικές 

αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. Η σηµαντική 

πληροφόρηση είναι το ίδιο µε την σπουδαία πληροφόρηση. Η έµφαση δίνεται στην 

σκοπιά των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων και όχι στη σκοπιά των 

µάνατζερ.          

 Πρέπει να επισηµανθεί πως η ουσιαστικότητα εξαρτάται από το µέγεθος των 

ποσών του λάθους ή της παραλείψεις σε συνάρτηση µε τις συγκεκριµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, εποµένως ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει την φύση και 

την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών αλλά και τον καθορισµό των επιπτώσεων 

που θα επιφέρουν τυχόν λάθη. Ο ελεγκτής πρέπει να συνεκτιµήσει την 

ουσιαστικότητα µε τον πιθανό ελεγκτικό κίνδυνο ο οποίος µπορεί να προκύψει.    

 Ακόµα ο ελεγκτής  για τον καθορισµό της ουσιαστικότητας ενός ελέγχου 

πρέπει να λάβει υπόψη του τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ελέγχου. Επίσης µπορούµε να πούµε πως η ουσιαστικότητα εξαρτάται από την κρίση 

του εκάστοτε ελεγκτή και δεν συνδέεται άµεσα µε την έννοια του µεγέθους .  
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5.2.1 Η Εφαρµογή της Ουσιαστικότητας.  

 

Η εφαρµογή της ουσιαστικότητας αποτελείται από τρία βασικά στάδια: 

1)∆ιαµόρφωση ενός αρχικού επιπέδου ουσιαστικότητας   

 Το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας διαµορφώνεται µε βάση την προσωπική 

κρίση του ελεγκτή την οποία δεν είναι απαραίτητο να τεκµηριώσει. Αποτελεί 

ουσιαστικά το µέγιστο ποσό µε το οποίο οι ελεγκτές πιστεύουν ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις µπορεί να είναι ανακριβείς και παρόλα αυτά να µην επηρεάζονται οι 

αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων µεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει 

το µέγεθος της ελεγχόµενης επιχείρησης. Για την εκτίµηση της ουσιαστικότητας 

συνήθως αντλεί πληροφορίες  α) από το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης, β) 

από το σύνολο των εσόδων ,γ) από τα καθαρά κέρδη προ φόρων, δ) από το καθαρό 

κέρδος ε) από τον µέσο όρο των καθαρών κερδών προ φόρων της τελευταίας τριετίας.

 Λόγο της αδυναµίας να καθορισθεί τι είναι ουσιαστικό και τι όχι για κάθε 

κατηγορία χρηστών αλλά και λόγο της ασυµφωνίας ακόµα και µεταξύ των ελεγκτών 

δεν είναι εφικτό να καθορισθεί από τα διάφορα ελεγκτικά πρότυπα συγκεκριµένη 

καθοδήγηση για την εκτίµηση της ουσιαστικότητας.     

 2) Κατανοµή του αρχικού επιπέδου ουσιαστικότητας στα υπόλοιπα των 

λογαριασµών ή στις κατηγορίες των συναλλαγών.    

 Το δεύτερο βήµα αφορά τον επιµερισµό της αρχικής σηµαντικότητας των 

οικονοµικών καταστάσεων, όπως καθορίστηκε στο πρώτο βήµα, σε συγκεκριµένους 

λογαριασµούς. Αντικειµενικός σκοπός του επιµερισµού αυτού του αρχικού ποσού της 

ουσιαστικότητας στους επιµέρους λογαριασµούς είναι να σχεδιαστεί ξεχωριστά η 

σκοπιά και η έκταση των λογιστικών διαδικασιών για κάθε λογαριασµό ξεχωριστά ή 

για κάθε κατηγορία συναλλαγών ξεχωριστά. Η λήψη µεγάλου αριθµού παραγόντων 

που απαιτούνται για τον επιµερισµό της ουσιαστικότητας έχει σαν αποτέλεσµα τον 

µη καθορισµό µιας συγκεκριµένης µεθόδου. Τέλος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 

µέγεθος του λογαριασµού στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά και το αναµενόµενο 

σφάλµα. ∆ηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι το ποσό ενός λογαριασµού τόσο µεγαλύτερο 

είναι και το ποσό της ουσιαστικότητας, το ίδιο ισχύει  και για το αναµενόµενο 

σφάλµα.          

 3) Υπολογισµός των πιθανών ανακριβειών και σύγκριση του συνόλου 
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τους µε το αρχικό επίπεδο ουσιαστικότητας.      

 Το τρίτο βήµα της ουσιαστικότητας εκτελείται όταν ο ελεγκτής φτάνει στο 

τέλος του ελεγκτικού του έργου και αξιολογεί τα διάφορα ελεγκτικά στοιχεία τα 

οποία έχουν συγκεντρωθεί. Ο ελεγκτής αθροίζει και συγκρίνει όλες τις ανακρίβειες 

µε το αρχικό επίπεδο σηµαντικότητας. Ο ελεγκτής συγκρίνει την συνολική 

σηµαντικότητα µε την πρωταρχική κρίση για ουσιαστικότητα και αν οι πιθανές 

ανακρίβειες είναι µικρότερες από το αρχικό επίπεδο τότε µπορεί να συµπεράνει πως 

οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αξιόπιστες, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 

υπάρξει τροποποιήσει και προσαρµογή ανάλογα µε τα ευρήµατα του ελεγκτή. 

  

5.3 Σχέση Ελεγκτικού Κινδύνου και Ουσιαστικότητας
32. 

 

 Μπορούµε να διαπιστώσουµε την άµεση σχέση του ελεγκτικού κινδύνου µε την 

ουσιαστικότητα µέσου του εξής παραδείγµατος. Εάν για παράδειγµα ο εγγενής 

κίνδυνος εκτιµηθεί υψηλός εξαιτίας της υποψίας του ελεγκτή για σκόπιµη 

παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων από την διοίκηση, τότε απαιτείται 

µείωση του επιπέδου της σηµαντικότητας και παράλληλα ο ελεγκτής δε µπορεί να 

στηριχτεί στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Εποµένως ο ελεγκτής 

πρέπει να αναζητήσει τα ελεγκτικά του τεκµήρια σε εξωτερικούς παράγοντες. 

 Εάν ο κίνδυνος εσωτερικού ελέγχου είναι υψηλός, έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση όλο και περισσότερων ακούσιων λαθών άρα το επίπεδο της 

αντικειµενικότητας πρέπει να µειωθεί ανάλογα. Ένας µη οργανωµένος εσωτερικός 

έλεγχος έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της τεκµηρίωσης η οποία έχει να κάνει µε 

αυτόν , ο ελεγκτής πρέπει και πάλι να στραφεί σε εξωτερικά αποδεικτικά στοιχεία. 

             

  

 

 
                                                           
32

  ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

       

6.1 Γενικά. 
 

Ο ελεγκτής ξεκινάει το έργο της ελεγκτικής διαδικασίας ουσιαστικά µε την ανάθεση 

σε αυτόν από την επιχείρηση την ευθύνη του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της. Από την πλευρά του µέσω της δουλείας του ο ελεγκτής πρέπει να 

φροντίσει να διατηρήσει την εµπιστοσύνη των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεων στο επάγγελµα του ελεγκτή και παράλληλα να παράσχει τις υπηρεσίες 

του στους πελάτες του µε την ανάλογη επαγγελµατική επιµέλεια. Να επιτύχει δηλαδή 

τους αντικειµενικούς στόχους του ελέγχου αλλά και να επιδιώξει την βελτίωση της 

ποιότητας του εκτελούµενο έργου. Αυτό επιτυγχάνεται µε το σωστό σχεδιασµό και 

προγραµµατισµό αλλά την καλή οργάνωση της ελεγκτικής οµάδας αλλά και την 

σωστή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

 

6.2 Αποδοχή της Ανάθεσης. 

 
Όπως προαναφέραµε η ελεγκτική διαδικασία ξεκινάει από της στιγµή που η εταιρία 

αναθέσει στην ελεγκτική εταιρία να εκτελέσει τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων. Κύριο µέληµα της ελεγκτικής εταιρίας πριν αποφασίσει αν τελικά 

αποδεχτεί να πραγµατοποιήσει τον έλεγχο είναι να πραγµατοποιήσει µια σειρά από 

διαδικασίες έτσι ώστε να κρίνει τον ενδιαφερόµενο πελάτη. Η διαδικασία αυτή 

αποτελείται από τρία βήµατα τα οποία αφορούν α) την αξιολόγηση του 

ενδιαφερόµενου πελάτη β) την εκτίµηση τους γεγονότος η εταιρία να µπορεί να 

συµµορφωθεί µε τα Ελεγκτικά Πρότυπα γ) όροι και διευθετήσεις ανάθεσης του 

ελέγχου. 
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6.2.1 Αξιολόγηση του ενδιαφερόµενου πελάτη. 

 
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ο ελεγκτής πριν αποδεχθεί την ανάθεση 

πρέπει να αποκτήσει µια προκαταρκτική γνώση του κλάδου στο οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση αλλά και της διοίκησης της ελεγχόµενης επιχείρησης 

αλλά και των εργασιών αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω διαφόρων πηγών οι οποίες 

έχουν σχέση µε το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή το 

προσωπικό της επιχείρησης του διευθυντές, αλλά και µε διάφορους προµηθευτές 

άλλους ελεγκτές αλλά και µε το γενικό κλάδο της επιχείρησης. 

Παράλληλα ο ελεγκτής έρχεται σε επαφή µε τον προηγούµενο ελεγκτή της 

ελεγχόµενης µονάδας ύστερα βέβαια από σχετική άδεια αυτής .Ο νέος ελεγκτής θα 

συζητήσει µε τον προκάτοχό του θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε την εντιµότητα 

και την ακεραιότητα της εν λόγο επιχείρησης, θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε 

τη λογιστική αλλά και την ελεγκτική της επιχείρησης και τέλος τους λόγους τους 

οποίους διέκοψε την συνεργασία του µε την εν λόγω εταιρία. 

Ακόµα κύριο µέληµα του ελεγκτή αποτελεί να έρθει σε επαφή µε την διοίκηση και 

µπορέσει να αξιολογήσει την εντιµότητα της αλλά και την ύπαρξη τυχόν απάτης. 

Συγκεκριµένα η µη ύπαρξη εντιµότητας από την πλευρά της διοίκησης αυξάνει την 

πιθανότητα να υπάρχουν επιπτώσεις στο λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης έτσι ο 

ελεγκτικός κίνδυνος αυξάνεται µε αποτέλεσµα να υπάρξουν επιπτώσεις στην 

έκφραση της γνώµης του ελεγκτή. Παράλληλα πρέπει να λάβει υπόψη τυχόν ύπαρξης 

προγενέστερων παρεµβατικών συµπεριφορών από την διοίκηση 

 

 

6.2.2 Εκτίµηση του γεγονότος η εταιρία να µπορεί να συµµορφωθεί µε τα 
Ελεγκτικά πρότυπα. 
 

 

Η ελεγκτική εταιρία πριν αποφασίσει αν θα αναλάβει τελικά µια επιχείρηση πρέπει 

να διαπιστώσει αν µπορεί να εκτελέσει τον έλεγχο µε βάση τα Ελεγκτικά πρότυπα. 

Τα πρότυπα συµβάλουν στην σωστή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου αλλά 

παράλληλα καθορίζουν και προστατεύουν τον ελεγκτή σε ότι έχει σχέση µε θέµατα 

δεοντολογίας και αντικειµενικότητας και θέτουν περιορισµούς σε ότι αφορά την 

ανάληψη ενός ελέγχου. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει πως η εταιρία δεν 
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µπορεί να συµµορφωθεί µε τα ελεγκτικά πρότυπα τότε υποχρεούται να µην αποδεχθεί 

την ανάθεση. 

 

6.2.3 Όροι και διευθετήσεις ανάθεσης του ελέγχου. 

 
 

Σύµφωνα µε το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 210 το οποίο και ορίζει πως είναι στο 

συµφέρον του πελάτη και του ελεγκτή, ο ελεγκτής να αποστείλει στον πελάτη 

επιστολή για την ανάθεση, κατά προτίµηση πριν από την λήψη της ανάθεσης, έτσι 

ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις αναφορικά µε την ανάθεση αυτή. H επιστολή 

ανάθεσης τεκµηριώνει και επιβεβαιώνει την αποδοχή του ελεγκτή για τον διορισµό, 

το σκοπό και την έκταση του ελέγχου, την έκταση των ευθυνών του ελέγχου προς τον 

πελάτη, καθώς και την µορφή των τυχών εκθέσεων. Από τον ίδιο τον ελεγκτή 

εξαρτάται αν θα αλλάξει τους όρους της αναθέσεως και αν θα αποστέλλει νέα 

επιστολή κάθε χρόνο σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων ελέγχων σε κάθε χρήση. 

 

 

6.3 Γνώση της Ελεγχόµενης επιχείρησης. 
 

 

Κύριο µέληµα του ελεγκτή αφού δεχτεί την ανάθεση του ελέγχου είναι να 

εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να δηλαδή να 

σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη άποψη για αυτήν µέσα από δεδοµένα τα οποία 

αφορούν το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης τα προϊόντα τα 

οποία παράγει τις τεχνολογίες τις οποίες χρησιµοποιεί. Ο ελεγκτής
33: 

•  Χρησιµοποιεί διαδικασίες αναλυτικής διερεύνησης, ο ελεγκτής χρησιµοποιεί 

τόσο οικονοµικές αλλά και λογιστικές πληροφορίες για µε σκοπό να επιτύχει 

µια καλύτερη κατανόηση της ελεγχόµενης δραστηριότητας. 

• ∆ιερεύνηση αποτελεσµάτων προηγούµενων ελέγχων, µέσω αυτής της 

διερεύνησης επιτυγχάνεται ο καθορισµός εκείνων των σηµείων τα οποία 

                                                           
33

 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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µπορούν να προκαλέσουν στον ελεγκτή διάφορα προβλήµατα στην εκτέλεση 

του έργου του. Τέτοια είναι συνήθως διάφορες παραλήψεις οι οποίες 

ανακαλυφθεί από προηγούµενους ελέγχους. Ο ελεγκτής αντλεί τις 

πληροφορίες τόσο από τα φύλλα εργασίας όσο και από τις προγενέστερες 

εκθέσεις ελέγχου. 

• Αξιολόγηση ύπαρξης συναλλαγών µε συγγενικά µέρη, µέληµα του ελεγκτή 

είναι να εντοπίσουν και να κατανοήσουν από την αρχή του ελέγχου όλες τις 

συναλλακτικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται µε συγγενικά πρόσωπα τα 

οποία έχουν άµεση σχέση µε τη επιχείρηση. Έτσι από την αρχή του ελέγχου 

πρέπει να καταγράψει όλα τα συγγενικά µέρη και έπειτα να ενηµερώσει τα 

υπόλοιπα µέλη της ελεγκτικής οµάδας. 

• Επίσκεψη του εργοστασίου και των γραφείων, µε την επίσκεψη µε των 

εγκαταστάσεων ο ελεγκτής επιτυγχάνει να έρθει πιο κοντά µε τα διάφορα 

τµήµατα της επιχείρησης και να εκφράσει τη άποψη του για διάφορα 

λειτουργικά ζητήµατα, να κατανοήσει καλύτερα το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης αλλά και να διαπιστώσει ιδίοις όµµα σι διάφορα 

προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η επιχείρηση. 

• Μελέτη των επιχειρησιακών πολιτικών, η διερεύνηση και η καταγραφή των 

πολιτικών των οποίων εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις σε θέµατα τα οποία 

αφορούν για παράδειγµα τις πιστώσεις οι οποίες δύνονται στους πελάτες, 

αποτελεί τακτική πολλών ελεγκτών. Με αυτό επιδιώκουν να διαπιστώσουν 

ποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη τέτοιων αποφάσεων, και αν οι πολιτικές 

αυτές επηρεάζουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης και 

κατά πόσο. 

 

6.4 Μελέτη και Αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 

Στην συγκεκριµένη φάση του ελέγχου ο ελεγκτής έρχεται σε επαφή µε το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Προσπαθεί να το µελετήσει να το κατανοήσει 

και τέλος να το αξιολογήσει έτσι ώστε να θεωρηθεί αποτελεσµατικό και οι 

πληροφορίες οι οποίες προσφέρει αξιόπιστες για να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση 

της ελεγκτικής του εργασίας. Κάθε επιχείρηση εφαρµόζει διαφορετικό σύστηµα 
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εσωτερικού ελέγχου και για αυτό τον λόγο η συγκεκριµένη διαδικασία δε µπορεί να 

αυτοµατοποιηθεί. Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

φανερώνει την καλή οργάνωση της επιχείρησης αλλά το πιο σηµαντικό είναι πως 

αποδεικνύει  πόσο αληθής είναι οι ισχυρισµοί της διοίκησης σε ότι αφορά τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αυτής. Την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

µπορεί να την κρίνει µόνο ένας εξωτερικός ελεγκτής µέσω του ελέγχου του οποίου 

διενεργεί.  

 

 

6.4.1 Μελέτη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 
 

Κατά την διαδικασία την διαδικασία της µελέτης, ο ελεγκτής προσπαθεί να 

εξακριβώσει της ύπαρξη συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και την πλήρης κατανόηση 

του. Αυτό γίνεται µε σωστά δοµηµένο και σχεδιασµένο τρόπο. Για να κατανοήσει το 

πλήρως το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου ο ελεγκτής ενηµερώνεται για ότι έχει 

σχέση µε τη λογιστική διάρθρωση της επιχείρησης αλλά και µε θέµατα τα οποία 

αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό της.      

 Σύµφωνα µε τον καθηγητή Παπά(1999) η σωστή ενηµέρωση του ελεγκτή 

σχετικά µε τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εξασφαλίζεται µε: 

• Τη µελέτη των φακέλων ελέγχου προηγούµενων χρήσεων, 

• Την υποβολή εκ µέρους του ερωτήσεων προς τους υπευθύνους για την 

εφαρµογή του συστήµατος του εσωτερικού ελέγχου, 

• Τη µελέτη των εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου και του εσωτερικού 

κανονισµού, 

• Την παρακολούθηση της ροής περιορισµένου αριθµού συναλλαγών µέσα από 

τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση των διαγραµµάτων 

ροής. 
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6.4.2 Αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 
 

Από την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

από τον ελεγκτή και από τον βαθµό αξιοπιστίας αυτού θα εξαρτηθεί ο αριθµός των 

ελεγκτικών τεκµηρίων τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν έτσι ώστε να εκτελέσει το 

έργο του. ∆ηλαδή όσο πιο αποτελεσµατικό είναι ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα ελεγκτικά τεκµήρια τα οποία θα συγκεντρώσει ο 

ελεγκτής.          

 Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά 

µόνο όταν εξασφαλίζει: 

• Τη λειτουργία του λογιστικού συστήµατος σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και διατάξεις των σχετικών νόµων, 

• Την προστασία του ανθρώπινου δυναµικού και τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης τόσο µε τη συνεχή λογιστική 

παρακολούθηση τους όσο και µε την λήψη διαφόρων µέτρων, 

• Την άµεση και πλήρη εκτέλεση των εντολών της διοίκησης που προάγουν της 

δραστηριότητες της επιχειρηµατικής µονάδας. 

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται µέσω διαφόρων δειγµατοληπτικών ελέγχων 

τους οποίους πραγµατοποιεί ο ελεγκτής. Οι συγκεκριµένοι έλεγχοι είναι 

δειγµατοληπτικοί λόγο του µεγάλου αριθµού στοιχείων τα οποία πρέπει να ελέγξει ο 

ελεγκτής. Αφού ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία ο ελεγκτής υποχρεούται να 

αποκαλύψει στην διοίκηση αλλά και σε αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε την 

εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου τις οποιεσδήποτε ουσιώδεις αδυναµίες εµφανίζει 

αυτό και τις επιπτώσεις αυτών στις παραγόµενες λογιστικές πληροφορίες  και γενικά 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Παραδείγµατα των 

αδυναµιών του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου τα οποία και πρέπει να αναφέρει ο 

ελεγκτής στη διοίκηση, αποτελούν η ανεπαρκή προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων, ο ακατάλληλος σχεδιασµός του συστήµατος, η έλλειψη πνεύµατος 

υπευθυνότητας και ελέγχου στην επιχείρηση. 
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6.5 Προγράµµατα Ελέγχου. 
 

 

Τα προγράµµατα ελέγχου είναι καταστάσεις ελεγκτικών διαδικασιών οι οποίες πρέπει 

να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ελέγχου. Οι ελεγκτικές 

διαδικασίες αφορούν τον έλεγχο κάθε λογαριασµού ξεχωριστά. Ουσιαστικά 

καθορίζουν τις εργασίες τις οποίες πρέπει να εκτελεστούν καθώς και τον χρόνο που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας. Παράλληλα κατά την 

κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη του την 

ύπαρξη τυχόν ελεγκτικών κινδύνων αλλά και το γεγονός πως το ελεγκτικό 

πρόγραµµα µπορεί να αναθεωρηθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ελέγχου. 

 Σκοποί ενός προγράµµατος ελέγχου είναι
34: 

• Να εξασφαλίσουν την διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών 

εξέλεγξης και επαλήθευσης, 

• Βοηθούν τους άπειρους ελεγκτές να εργαστούν αποτελεσµατικά. Με 

τα αναλυτικά προγράµµατα ελέγχου µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος 

επίβλεψης των συνεργατών. Έτσι οι επικεφαλείς του ελέγχου έχουν 

περισσότερο χρόνο να διαθέσουν για τα σηµεία εκείνα που απαιτούν 

υψηλό βαθµό αναλυτικής ικανότητας, 

• Καθορίζουν τα απαιτούµενα µέσα για την επίτευξη τω στόχων του 

ελέγχου, 

• Χρησιµεύουν ως µέσα επικοινωνίας της πολιτικής του ελέγχου, 

• Βοηθούν για τη χάραξη της σωστής κατεύθυνσης και την 

παρακολούθηση της πορείας του ελέγχου, 

• Συµβάλλουν στη µεθοδική και γρήγορη ολοκλήρωση του ελεγκτικού 

έργου. 

Το πρόγραµµα ελέγχου αποτελείται διαχωρίζεται στα εξής µέρη
35: 

1. Πρόγραµµα ενηµερώσεως του µόνιµου φακέλου. Περιλαµβάνει τις 

ελεγκτικές διαδικασίες που αναφέρονται στην ενηµέρωση του µόνιµου 

φακέλου. Οι ελεγκτικές αυτές διαδικασίες εκτελούνται κατά την 

διάρκεια του προκαταρτικού αλλά και του τελικού ελέγχου. 

                                                           
34

 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
35

  ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
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2. Πρόγραµµα προκαταρτικού ελέγχου. Περιλαµβάνει τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που διενεργούνται σε ορισµένους λογαριασµούς ή 

αντικείµενα κατά το στάδιο του προκαταρτικού ελέγχου. Αν δεν 

υπάρχει στάδιο προκαταρτικού ελέγχου, τότε οι διαδικασίες αυτές 

µπορούν να γίνουν και κατά την διάρκεια του τελικού ελέγχου. 

3. Πρόγραµµα τελικού ελέγχου. Περιλαµβάνει τις ελεγκτικές εργασίες 

που διενεργούνται στους λογαριασµούς δηλαδή την συµφωνία των 

υπολοίπων αυτών µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα που υπάρχουν στα 

καθολικά. 

 

 

6.6 Έλεγχοι Τεκµηρίωσης. 
 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελέγχων τις οποίες ο ελεγκτής πρέπει να εκτελέσει. Είναι 

οι έλεγχοι τεκµηρίωσης υπολοίπων λογαριασµών και οι έλεγχοι τεκµηρίωσης 

συναλλαγών. 

 

 

6.6.1 Έλεγχος τεκµηρίωσης υπολοίπων λογαριασµών. 
 

Ο έλεγχος αυτός αναφέρεται σε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται στην 

αρχή και στο τέλος της χρήσης και διενεργούνται µε σκοπό την επαλήθευση των 

υπολοίπων των λογαριασµών. Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεσή του είναι ο 

καθορισµός του ελεγκτικού κινδύνου αλλά και του συνόλου των παραστατικών τα 

οποία αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης. Η διαδικασία του ελέγχου ξεκινάει µε 

την συµφωνία των υπολοίπων ενάρξεως των λογαριασµών µε τα υπόλοιπα 

κλεισίµατος της προηγούµενης χρήσης.     

 Σκοπός αυτών των ελέγχων είναι να διαπιστώσουν εάν α) τα υπάρχοντα 

στοιχεία έχουν πλήρως και κανονικά καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, β)τα 

υπάρχοντα στοιχεία ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης ή οι απαιτήσεις  και οι 

υποχρεώσεις αφορούν την επιχείρηση, γ) τα στοιχεία που αναγράφουν οι 

λογαριασµοί του ισολογισµού υπάρχουν πράγµατι, δ) τα υπάρχοντα στοιχεία έχουν 

αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές και διατάξεις του Λογιστικού Σχεδίου, 
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ε) οι λογαριασµοί των στοιχείων παρουσιάζονται µε σαφήνεια στις λογιστικές 

καταστάσεις.          

 Η διάρκεια και η έκταση του ελέγχου αυτού εξαρτάται από τον ίδιο τον 

ελεγκτή και από άλλους παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση µε το αντικείµενο και το 

κόστος του εκάστοτε ελέγχου.       

 Ο έλεγχος τεκµηρίωσης υπολοίπων ολοκληρώνεται µε το κλείσιµο των 

βιβλίων της επιχείρησης όπου γίνεται η συµφωνία των υπολοίπων των λογαριασµών 

των γενικών καθολικών µε τα υπόλοιπα των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

 

6.6.2 Έλεγχοι τεκµηρίωσης των συναλλαγών.   

 
 

Ο έλεγχος αυτός αναφέρεται στις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν 

µε τη εξέταση της ορθής λογιστικοποίησης των συναλλαγών, έτσι ώστε να 

εξακριβωθεί αν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν σχέση µε τις συναλλαγές είναι 

πραγµατικά και νόµιµα .        

 Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών, ο ελεγκτής 36 : 

• Παρατηρεί δείγµα παραστατικών των συναλλαγών και εξετάζει την 

πληρότητα και την και τη νοµιµότητα τους, 

• Εξετάζει δείγµα συναλλαγών για να εξακριβώσει το βαθµό της πιστής 

εφαρµογής των µέτρων του εσωτερικού ελέγχου στην έκδοση των 

παραστατικών, 

• Επαληθεύει την ακρίβεια της µεταφοράς των πληροφοριών για τις 

συναλλαγές του δείγµατος από τα παραστατικά στα λογιστικά βιβλία, 

• ∆ιενεργεί κριτική ανάλυση των συναλλαγών της χρήσης για να προσδιορίσει 

το εύλογο των οικονοµικών µεγεθών τους. 

 

  

                                                           
36

  ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

7.1 Γενικά. 
 

Καθήκον του ελεγκτή είναι να µελετήσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων τα 

οποία έχει συγκεντρώσει και να κρίνει εάν επαρκούν και εάν είναι κατάλληλα έτσι 

ώστε το πόρισµα και τα συµπεράσµατα τα οποία θα εξάγει θα είναι απολύτως 

τεκµηριωµένα. Σε περίπτωση µη επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να 

υπάρξει πλήρης αιτιολόγηση από πλευράς ελεγκτή.      

 Η τελευταία φάση της ελεγκτικής διαδικασίας µετά την τεκµηρίωση των 

συναλλαγών είναι η φάση της διατύπωσης της γνώµης του ελεγκτή.  

 Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ο ελεγκτής οφείλει να διατυπώσει 

εγγράφως και κατά τρόπο σαφή τη γνώµη του για το σύνολο των οικονοµικών 

καταστάσεων στην ολότητα τους. Η απλή παράθεση  στην έκθεση ελέγχου των 

ευρηµάτων δε συνιστά διατύπωση γνώµης. Με βάση τον νόµο 2190/1920 οι ελεγκτές 

των ανωνύµων εταιριών υποχρεούνται να ελέγξουν τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης και να υποβάλουν προς την τακτική γενική συνέλευση 

έκθεση περί του πορίσµατος του ελέγχου αυτών.     

 Πιο συγκεκριµένα η έκθεση ελέγχου κατά τον νόµο2190/1920 πρέπει να 

αναφέρει: 

• αν παρασχέθηκαν στους ελεγκτές οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

εκτέλεση της ελεγκτικής εργασίας, 

• αν έλαβαν πλήρους απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων, εφ’ 

όσον υπάρχουν υποκαταστήµατα, 

• αν προκειµένου περί βιοµηχανικής εταιρίας τηρείται κανονικά λογαριασµός 

κόστος παραγωγής και 



68 

 

• αν έγινε τροποποίηση της µεθόδου απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. 

 

7.2 Γενικές ∆ιατάξεις Σύνταξης της Έκθεσης  Ελέγχου37. 

 

  Σύµφωνα µε τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα: 

• Τα παρατιθέµενα υποδείγµατα των εκθέσεων ελέγχου είναι ενδεικτικά του 

τρόπου διαµόρφωσης του περιεχοµένου των εκθέσεων αυτών και δεν 

απαλλάσσουν τον ελεγκτή από την από την υποχρέωση να προσαρµόσει το 

λεκτικό στα δεδοµένα της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. 

• Το περιεχόµενο των εκθέσεων πρέπει να προσαρµόζεται στα δεδοµένα της 

κάθε περίπτωσης χωρίς όµως να αλλοιώνεται η γενική δοµή της έκθεσης και 

χωρίς να µεταβάλλονται τα στοιχεία της που δεν αφορούν τα ειδικότερα 

δεδοµένα της κάθε περίπτωσης. 

• Το χρησιµοποιούµενο λεκτικό πρέπει να παρέχει στον αναγνώστη να 

κατανοήσει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά το θέµα της οποιασδήποτε 

αναφοράς, χωρίς άσκοπες παραποµπές σε διατάξεις νόµων ή κανονισµών και 

χωρίς την παράθεση επουσιωδών λεπτοµερειών. Με την προϋπόθεση ότι η 

ουσία του θέµατος καλύπτεται στην έκθεση, µπορεί να γινόταν παραποµπές 

σε πρόσθετες λεπτοµέρειες, που παρατίθενται στο προσάρτηµα των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

• Στην έκθεση του ελεγκτή δεν ενδείκνυνται αναφορές σε εξαιρέσεις η 

επιφυλάξεις , η χρηµατική αξία των οποίων είναι επουσιώδης.  

• Η παράθεση των µνηµονευµένων στην έκθεση χρηµατικών ποσών σε χιλιάδες 

της νοµισµατικής µονάδας βοηθά στην ευχερέστερη αφοµοίωση της ουσίας 

µιας παρατήρησης και αποφεύγει να προσδώσει στον αναγνώστη τη 

λανθασµένη εντύπωση ότι ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να επιµετρήσει τα 

ποσά αυτά µε απόλυτη ακρίβεια. 
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• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη γλωσσική επάρκεια της έκθεσης 

ώστε να είναι εύληπτη από το µέσο αναγνώστη. Για το σκοπό αυτό πριν από 

την έκδοση της, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται σε ψυχρή επισκόπηση από 

δεύτερο ελεγκτή, ο οποίος δεν έχει συµµετάσχει ενεργά στην διενέργεια του 

ελέγχου. 

• Η διάταξη του περιεχοµένου της έκθεσης πρέπει να παρέχει στον αναγνώστη 

τη δυνατότητα της εύκολης ανάγνωσης της, µε το διαχωρισµό και τη λογική 

ιεράρχηση των θεµάτων σε επιµέρους παραγράφους και τη χρησιµοποίηση 

στοιχείων ευκρινών και ευανάγνωστων. Στη περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών 

διαφοροποιήσεων της έκθεσης, οι επιµέρους παράγραφοι πρέπει να 

αριθµούνται. 

• Η  µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο παράθεση αναφορών, που θα έπρεπε να 

παρατεθούν στο ίδιο πιστοποιητικό, συνιστά ανεπάρκεια της έκθεσης και 

υποδηλώνει µη επαρκή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ελεγκτή. 

 

7.3 Τα Συστατικά Στοιχεία των Εκθέσεων. 
 

Όλες οι εκθέσεις πρέπει να αποτελούνται από τα εξής στοιχεία
38: 

• Από τον τίτλο της έκθεσης, στη χώρα µας συνηθίζουµε να χρησιµοποιούµαι 

τον τίτλο ‘Πιστοποιητικό Ελέγχου’.  

• Από τον αποδέκτη της έκθεσης, συνήθως αποδέκτης µιας έκθεσης είναι η 

Γενική Συνέλευση της εταιρίας ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η έκθεση θα 

πρέπει να παρουσιάζει το πλήρες όνοµα της ελεγχόµενης επιχείρησης-

οργανισµού όπως αυτό αναγράφεται στο καταστατικό της 

συµπεριλαµβανοµένων και των συντµήσεων. 

• Εισαγωγική παράγραφος, η οποία αποτελείται από τρία σηµαντικά 

δεδοµένα. α) Προσδιορίζει το είδος των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες 

ελέγχθηκαν καθώς και την ηµεροµηνία και την περίοδο την οποία καλύπτουν. 

β) δήλωση του ελεγκτή ότι η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει την ευθύνη για την 

πλήρη κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. γ) η έκθεση στην 
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 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ(2006),«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» 
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παράγραφο αυτή οριοθετεί την ευθύνη των ελεγκτών σε ότι έχει σχέση µε την 

διαµόρφωση και την έκφραση γνώµης στις οικονοµικές καταστάσεις 

• Προσδιορισµός του εύρους του πεδίου του ελέγχου, στην δεύτερη 

παράγραφο ο ελεγκτής γνωστοποιεί στους ενδιαφερόµενους χρήστες  την 

έκταση του ελέγχου και ότι έλεγχος έγινε µε βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα  και παρέχει εύλογη διασφάλιση πως οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις. Τέλος στην 

παράγραφο αυτή γνωστοποιείται στους χρήστες πως ο έλεγχος έγινε µετά από 

εξέταση αποδεικτικών στοιχείων σε δειγµατοληπτική βάση. 

• Παράγραφος διατύπωσης του συµπεράσµατος του ελέγχου, η παράγραφος 

αυτή περιλαµβάνει την γνώµη του ελεγκτή σωστή απεικόνιση της 

οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Η παράγραφος αυτή ξεκινάει µε την 

φράση ‘κατά την γνώµη µας’. Κύριος κορµός της παραγράφου αποτελεί  η 

φράση ‘απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρίας 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή µε τα Λογιστικά Πρότυπα της 

ελληνικής νοµοθεσίας. 

• Χρονολόγηση της έκθεσης, σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920 ο οποίος ορίζει 

πώς οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να δηµοσιεύονται µε το πιστοποιητικό 

20 µέρες πριν από την σύγκλιση της γενικής συνέλευσης. Επίσης ορίζεται πως 

η έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη 

του ελεγκτή 30 µέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση. Εποµένως ο 

ελεγκτής πρέπει να παραδώσει την έκθεση νωρίτερα από το διάστηµα των 20 

ηµερών από την γενική συνέλευση αλλά όχι αργότερα από το χρονικό όριο 

των 30 ηµερών. 

• Στοιχεία ελεγκτή και ελεγκτικής εταιρίας, η έκθεση τελειώνει µε τα 

στοιχεία του ελεγκτή και τον αριθµό µητρώου στο ΣΟΕΛ και τον αριθµό 

µητρώου της εταιρίας στο ΣΟΕΛ επίσης. 
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7.4 Οι Κατηγορίες των Εκθέσεων µε Βάση την Γνώµη του Ελεγκτή.      

 
Εφόσον ο ελεγκτής έχει συγκεντρώσει το αποδεικτικό υλικό και αυτό είναι επαρκές 

τότε εκφράζει γνώµη για την αντικειµενικότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να αρνηθεί να 

εκφράσει γνώµη. Ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώµη σε περιπτώσεις
39 όπου 

αντιµετωπίζει σοβαρούς περιορισµούς και έτσι δε µπορεί να συγκεντρώσει το 

απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Ακόµα µπορεί να είναι ανέφικτος ο έλεγχος 

ορισµένων βασικών µεγεθών. Και τέλος όταν ο ελεγκτής έχει αντιληφθεί πως έχει 

χάσει την ανεξαρτησία του.        

 Οι εκθέσεις µε βάση την γνώµη του ελεγκτή επί των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων οµαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες: 

1) Σύµφωνη γνώµη, o ελεγκτής έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα και 

επαρκή ελεγκτικά τεκµήρια και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα 

αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως 

προς αυτές σε σχέση µε την προηγούµενη οικονοµική χρήση και 

γενικότερα δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς τις 

οικονοµικές καταστάσεις, ο ελεγκτής εκφράζει την σύµφωνη γνώµη
40. 

2) Γνώµη µε επιφύλαξη, στην συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν 

παρατηρήσεις οι οποίες επηρεάζουν την εικόνα των οικονοµικών 

καταστάσεων δεν είναι όµως τόσο σηµαντικές και ουσιώδεις έτσι ώστε να 

καθιστούν την εικόνα της ελεγχόµενης εταιρίας ως παραπλανητική. Ο 

ελεγκτής δεν αµφισβητεί την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων 

αλλά εκφράζει επιφυλάξεις. Ο ελεγκτής εκφράζει γνώµη µε επιφύλαξη σε 

περιπτώσεις  τις οποίες επηρεάζεται η ανεξαρτησία του ή η επιχείρηση δεν 

συµµορφώνεται σε νοµικές διατάξεις. 

3) Αδυναµία έκφρασης γνώµης, ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώµη  

για την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς υπάρχει αδυνατεί 
                                                           
39

 ΠΑΠΑΣ(1999),«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» 
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 ΝΕΓΚΑΚΗΣ-ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ(2013),«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ&ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 



72 

 

να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια. Συνθήκες που 

υποχρεώνουν τον ελεγκτή να αρνηθεί να εκφράσει τη γνώµη του είναι: 

• Ο σηµαντικός περιορισµός της έκτασης του ελέγχου, 

• Η ύπαρξη σοβαρής αβεβαιότητας που επηρεάζει τη θέση της 

επιχείρησης, 

• Η διάβρωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, 

• Οι σηµαντικές αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

• Η χρησιµοποίηση της εργασίας άλλου ελεγκτή. 

4. Αρνητική γνώµη, σε περίπτωση ύπαρξη ουσιωδών και διάχυτων 

παρατηρήσεων οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την εικόνα των 

οικονοµικών καταστάσεων, καθιστώντας την ελλιπή ή παραπλανητική 

χωρίς να είναι εφικτή η έκφραση γνώµης µε επιφύλαξη. Ο ελεγκτής 

εκφράζει αρνητική γνώµη σε περιπτώσεις τις οποίες παρατηρούνται 

σηµαντικές αδυναµίες στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων δεν έγινε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα.   

 
 

7.4.1 Έκθεση του ελεγκτή για ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου41. 

 
 
Η έκθεση του ελεγκτή, για ελέγχους που διενεργούνται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου, πρέπει να περιλαµβάνει τα κατωτέρω:  
Τίτλος 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να έχει τίτλο που να δηλώνει σαφώς ότι είναι έκθεση 
ανεξάρτητου ελεγκτή.  
 
Παραλήπτης 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να απευθύνεται στον εντολέα του ελέγχου. Νόµος ή 
κανονισµός συχνά καθορίζει σε ποιον πρόκειται να απευθυνθεί η έκθεση του ελεγκτή. 
Η έκθεσή του αυτή συνήθως απευθύνεται σε εκείνους για τους οποίους η έκθεση 
συντάσσεται, συχνά είτε προς τους µετόχους είτε προς εκείνους που είναι 
επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση της οικονοµικής µονάδας, της οποίας οι 
οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται. 
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Εισαγωγική παράγραφος 
 
Η εισαγωγική παράγραφος της έκθεσης ελέγχου πρέπει:  
 

• Να περιλαµβάνει την επωνυµία της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας.  
• Να δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί. 
• Να αναφέρει την ονοµασία κάθε κατάστασης που απαρτίζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
• Να αναφέρει σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών, καθώς και 

άλλων επεξηγηµατικών πληροφοριών, και 
• Να αναφέρει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή την περίοδο που καλύπτεται 

από κάθε οικονοµική κατάσταση. 
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιγράφει την ευθύνη της διοίκησης για την κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων. Η περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει επεξήγηση ότι 
η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση τους σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
λογιστικό πλαίσιο, καθώς και για τις απαραίτητες, κατά τη γνώµη της, εσωτερικές 
δικλίδες που θα βοηθήσουν στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη ελεγκτή 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να δηλώνει ότι η ευθύνη του ελεγκτή είναι να εκφράσει 
γνώµη επί των οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ελέγχου. 
Η έκθεση πρέπει να δηλώνει ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και να εξηγεί ότι αυτά τα πρότυπα απαιτούν από τον ελεγκτή να 
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ότι ο ελεγκτής σχεδιάζει και 
εκτελεί τον έλεγχο ώστε να αποκτά εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιγράφει τον έλεγχο δηλώνοντας ότι: 

• Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων αναφορικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

• Οι διαδικασίες που επιλέχθηκαν εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, 
συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας 
στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλίδες που είναι σχετικές µε την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων της οικονοµικής µονάδας, έτσι ώστε να σχεδιάσει τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που είναι κατάλληλες στις περιστάσεις, αλλά όχι για το σκοπό της 
έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της. Σε περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη έκφρασης 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε 
συνδυασµό µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, τότε πρέπει να 
παραλείψει τη φράση ότι η αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων δεν είναι 
για σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων 
αυτών, και 
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• Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και τη συνολική παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να δηλώνει εάν ο ελεγκτής πιστεύει ότι τα ελεγκτικά 
τεκµήρια που έχει αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα, ώστε να παρέχουν τη 
βάση για τη γνώµη του. 
 
Γνώµη ελεγκτή 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνει παράγραφο µε τον τίτλο «Γνώµη». Κατά 
την έκφραση µη διαφοροποιηµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων που 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε ένα πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, η γνώµη του ελεγκτή 
πρέπει, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από νόµο ή κανονισµό, να χρησιµοποιεί µια 
από τις ακόλουθες φράσεις, οι οποίες θεωρούνται ισοδύναµες:  
«Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη σύµφωνα µε το εφαρµοστέο λογιστικό πλαίσιο» ή 
«Οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των 
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο λογιστικό πλαίσιο».  
 
Άλλες ευθύνες αναφοράς 
 
Εάν ο ελεγκτής αντιµετωπίζει άλλες πρόσθετες ευθύνες αναφοράς στην έκθεση του 
επί των οικονοµικών καταστάσεων, (π.χ. επάρκεια λογιστικών βιβλίων κ.λ.π.) τότε 
αυτές πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστό τµήµα της έκθεσης ελέγχου το οποίο 
πρέπει να φέρει τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών 
απαιτήσεων»,  
Υπογραφή του ελεγκτή 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο ελεγκτή. Η υπογραφή 
του ελεγκτή είναι είτε µε το όνοµα της ελεγκτικής εταιρίας, είτε µε το προσωπικό του 
όνοµα είτε και µε τα δύο. Επιπλέον της υπογραφής του , σε ορισµένες δικαιοδοσίες 
µπορεί να απαιτείται από τον ελεγκτή να δηλώσει στην έκθεσή του τον 
επαγγελµατικό του τίτλο ή το γεγονός ότι ο ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρία, ως 
ενδείκνυται, έχουν αναγνωριστεί από την αρµόδια αρχή αδειοδότησης στη 
συγκεκριµένη δικαιοδοσία 
 
Ηµεροµηνία της έκθεσης ελέγχου 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να φέρει ηµεροµηνία όχι πριν από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια στα 
οποία βασίζει τη γνώµη του επί των οικονοµικών καταστάσεων, περιλαµβανοµένων 
τεκµηρίων ότι οι καταστάσεις έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο 
της οικονοµικής µονάδας.  
 
∆ιεύθυνση ελεγκτή 
 
Η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει τον τόπο όπου ο ελεγκτής ασκεί το επάγγελµά 
του. 
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7.4.3  Έκθεση ελέγχου για εταιρία η οποία εφαρµόζει ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς42.   

 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας ABΓ ... 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΒΓ που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό (ή την κατάσταση οικονοµικής θέσης) της 31 
∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως (ή συνολικού 
εισοδήµατος), µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη 
επί αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 
του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε 
σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
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και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 20ΧΙ, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της 
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
 
 
 
Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ηµεροµηνία] 
[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής] 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 
[Ελεγκτική Εταιρεία][∆ιεύθυνση][Αρ Μ ΣΟΕΛ εταιρείας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής είναι να παρουσιάσει την έννοια του ελέγχου και 

την ζωτική σηµασία αυτού στην ορθή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Ο 

έλεγχος των οικονοµικών µονάδων και η σαφής εικόνα παρουσίασης της οικονοµικής 

ευρωστίας ή δυσχέρειας αυτών αντίστοιχα, καθίσταται σήµερα ολοένα και πιο 

επιτακτικός. Μέσα από ένα ραγδαίως εξελισσόµενο, ανταγωνιστικό και ευµετάβλητο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, είναι εµφανές ότι ο εντοπισµός και η διόρθωση των 

λογιστικών λαθών που προσφέρει ο έλεγχος είναι κεφαλαιώδους σηµασίας τόσο για 

τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις, όσο και για τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων.          

 Κατά την ανάγνωση της εργασίας δίνεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να 

αποκτήσει µια κατατοπιστική εικόνα του όρου του ελέγχου και της ελεγκτικής 

διαδικασίας. Η διάκριση του στις δύο µεγάλες κατηγορίες, αυτή του εσωτερικού και 

εκείνη του εξωτερικού ελέγχου, η ταξινόµηση και η αναλυτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών τους αποτελούν ένα χρήσιµο εγχειρίδιο για τον µελετητή που 

επιχειρεί πρώτη φορά την επαφή του µε αυτό το επιστηµονικό πεδίο. Είναι εµφανές 

το γεγονός της αναγκαιότητας και των δύο ειδών του ελέγχου, µιας και προσφέρουν ο 

καθένας στην επιχείρηση εκείνο το πλεονέκτηµα ώστε να διακριθεί από τις 

υπόλοιπες. Έτσι λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος της παρέχει το κίνητρο για την 

επανεκτίµηση των εσωτερικών δυνατοτήτων της, ενώ ο εξωτερικός τη δυνατότητα 

παρουσίασης µιας καλής εικόνας και συνεπώς φήµης απέναντι στους άµεσα ή έµµεσα 

συσχετιζόµενους µε αυτήν.         

 Πιο συγκεκριµένα, στην προσπάθεια απόδοσης της έννοιας του εσωτερικού 

ελέγχου καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως αποτελεί µια δραστηριότητα 

συµβουλευτική και διασφαλιστική στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων, 

κατάλληλα σχεδιασµένη και µελετηµένη ώστε να µεγιστοποιεί την 

αποτελεσµατικότητα της επιχειρησιακού συστήµατος και να προσθέτει αξία σ’ αυτό. 

Φυσικά, κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε την παρουσία και τη συµβολή των εσωτερικών 

ελεγκτών οι οποίοι µε τη σειρά τους προλαµβάνουν, επιβλέπουν και επανορθώνουν 

λογιστικά σφάλµατα, λάθη και ατασθαλίες.  
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Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος είναι καθοριστικής σηµασίας 

λόγω του ότι αποτελεί την πηγή άντλησης σηµαντικών πληροφοριών µε συνέπεια να 

συντελεί δραστικά στη λήψη των εκάστοτε επενδυτικών αποφάσεων από το ευρύ 

επενδυτικό κοινό. Η αληθοφάνεια, η επιβεβαίωση της πληρότητας, της ακρίβειας και 

της αξιοπιστίας των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι το 

κύριο µέληµα των εξωτερικών ελεγκτών που το διατελούν. Ας µην ξεχνάµε το 

γεγονός ότι εξαιτίας των λογιστικών «µαγειρεµάτων», της παραποίησης των 

αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων και της µη εγκυρότητας του 

εξωτερικού ελέγχου ακόµα και από ελεγκτικές εταιρείες παγκόσµιου βεληνεκούς 

προκλήθηκαν σκάνδαλα παγκοσµίου φήµης που επηρέασαν τα θεµέλια του 

οικονοµικού συστήµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πέµπτη  

µεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία παγκοσµίως (big5) , η Arthur Andersen η οποία 

κατέρρευσε µαζί µε τον αµερικανικό ενεργειακό κολοσσό Enron το 2002 αφού 

θεωρήθηκε ένοχη για την διαστρέβλωση των οικονοµικών καταστάσεων, έτσι ώστε 

τα πραγµατικά µεγέθη της καταστροφής να συγκαλύπτονται και οι µέτοχοι να έχουν 

µια εξωραϊσµένη ειδυλλιακή εικόνα.  

Συνοψίζοντας, µε αφορµή τα προαναφερθέντα και ως εργαλείο την παρούσα εργασία 

επιχειρείται να δοθεί µια εικόνα όλων των παραπάνω µε στόχο να ενηµερώσουν, να 

καθοδηγήσουν αλλά και εν µέρει να προβληµατίσουν τον αναγνώστη που επιθυµεί να 

ασχοληθεί µε το ενδιαφέρον επιστηµονικό πεδίο της ελεγκτικής.  

  



79 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος (1989), ‘Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, Σώµα 
Ορκωτών Λογιστών’. 

• Καζαντζής Ι. Χρήστος (2006),’Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος’: ‘ Μια 
συστηµατική προσέγγιση Εννοιών, Αρχών και Προτύπων’ Εκδόσεις Business 
Plus, Αθήνα. 

• Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, (2009) ‘Εγχειρίδιο ∆ιεθνών 
Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων ∆ικλίδων Ποιότητας’  

• Λουµίωτης Βασίλειος (2006), ‘Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής’, Εκδόσεις 
ΙΕΣΟΕΛ 

• Παπάς Α. Αντώνης (1999), ‘Εισαγωγή στην Ελεγκτική’, Εκδόσεις Ευγένιου 
Μπένου, Αθήνα. 

• Νεγκάκης Ι. Χρήστος – Ταχυνάκης ∆. Παναγιώτης, (2013), ‘Σύγχρονα 
Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Έλεγχου, Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα. 

• Παπαδάτου Θεοδώρα, (2005), ‘Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος 
Ανωνύµων Εταιριών’, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα. 

• Σιώτης Θεοχάρης-Ζωίτσας Άγγελος, (2010) ‘Σύγχρονη Ελεγκτική’, Εκδόσεις 
Σοφία. 

• Σώµα Ορκωτών Λογιστών, (1989), ‘Ελεγκτικές Οδηγίες Νο 1-12 της 
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ελεγκτών’, Σώµα Ορκωτών Λογιστών Τεχνικό 
Γραφείο.   

• Τσακλάγκανος Α Άγγελος, (1997) ‘Ελεγκτική’ Εκδόσεις Αδελφών 
Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη. 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

• Messier F. William, (2003), ‘Auditing and Assurance Services, a systemic 
approach’ Mc Graw-Hill Irwin, NY USA. 

• Meigs W, Meigs R, and Larsene J.(1984), ‘Ελεγκτική’, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα.  

Ηλεκτρονικές Πηγές 

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (www.hcmc.gr) 
• Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (www.soel.gr) 
• Φορολογικός και Λογιστικός Κόµβος Ενηµέρωσης, ‘TAXHEAVEN’, 

(www.taxheaven.gr). 
 

 



80 

 

 


