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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ελεγκτική είναι μια επιστήμη η οποία διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών που προσφέρει και πιστοποιεί την εναρμόνιση των χρηματοοικονομικών- 

λογιστικών διαδικασιών με τις γενικές παραδεκτές αρχές και μεθόδους της λογιστικής 

κάθε χώρας. Οι ραγδαίες εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και 

γενικότερα η πολύπλοκη πραγματικότητα έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη της 

Διοίκησης των Εταιρειών για μεγαλύτερο έλεγχο. Δεδομένου ότι η σωστή διαχείριση 

προσφέρει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ουσιαστικό ρόλο στην αποφυγή δυσάρεστων 

φαινομένων παίζει η ελεγκτική η οποία προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες μέσω μιας 

ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας. Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής επιστήμης 

είναι σε εσωτερική, εξωτερική και η κρατική ελεγκτική σημαντικότερο κομμάτι της 

οποίας αποτελεί ο φορολογικός έλεγχος. 

 Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην έννοια του ελέγχου και της ελεγκτικής 

επιστήμης και στην παρουσίαση των διαφορετικών ελεγκτικών διαδικασιών και 

συγκεκριμένα του εσωτερικού και εξωτερικού  ελέγχου, με ξεχωριστή αναφορά στο 

κομμάτι του φορολογικού πιστοποιητικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Oι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς με αποτέλεσμα το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεγκτές να γίνεται όλο και πιο 

πολύπλοκο.  

Ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή δυσάρεστων φαινομένων και στο βαθμό που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν προσφέρει η ελεγκτική μέσω κατάλληλων υπηρεσιών 

ανεξάρτητης ελεγκτικής λειτουργίας, δηλαδή την αξιολόγηση και ελεγκτική διερεύνηση 

όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων (όπου υπάρχει ελεγκτικό ενδιαφέρον). Η 

ελεγκτική διακρίνεται για το σύγχρονο τρόπο σκέψης και αντίληψης και το ευρύ 

διοικητικό της πνεύμα. 

Ακόμα προσφέρει ελαχιστοποίηση των αναξιόπιστων πληροφοριών, έγκαιρη 

διαπίστωση των προβλημάτων και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων. Η αποτελεσματική 

λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου έχει ως αντίκτυπο την παροχή βοήθειας 

προς τη διοίκηση μιας επιχείρησης. 

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στον σκόπιμο 

«χειρισμό» στοιχείων τους, όπως υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και 

κερδών ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών µε σκοπό να επιτευχθεί το 

επιθυμητό ύψος τους. Οι χειρισμοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση 

της ορθής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 

Εδώ εισάγεται και η έννοια του εξωτερικού ελεγκτή, ο οποίος αποτελεί ένα από 

τα θεσμικά όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας, ο οποίος έχει την κυριότερη ευθύνη για την 

αποκάλυψη της λογιστικής απάτης και ιδιαίτερα των θεμάτων που αφορούν στην 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

           Από την άλλη η φορολογία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα των δημόσιων 

φορέων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Για το λόγο αυτό αποτελεί σημαντικό αντικείμενο 

μελέτης τόσο στην οικονομική όσο και στην νομική, πολιτική και διοικητική επιστήμη. 
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1.2  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Η εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και να παρουσιάσει σε 

ξεχωριστή ενότητα το φορολογικό πιστοποιητικό. 

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

Ποια είναι η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή; Τι είναι το φορολογικό πιστοποιητικό και 

ποιες είναι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών;  

 

 

1.3  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να παρουσιάσει τα είδη των ελέγχων, τις 

διαδικασίες των ελέγχων καθώς και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται. Ακόμα 

την ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών καθώς και το περιεχόμενο του φορολογικού 

πιστοποιητικού και τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με αυτό. 

 

1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η δομή της παρούσας εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια με βάση τα διαφορετικά 

είδη ελέγχων που λαμβάνουν χώρα από μια εταιρεία μέσα σε ένα οικονομικό έτος. 

          Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση άρθρων και 

ερευνών που σχετίζονται με το θέμα της παρούσας εργασίας. 

          Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην ελεγκτική, παρουσιάζεται η έννοια 

της ελεγκτικής καθώς και το αντικείμενο και οι στόχοι της, τα είδη του ελέγχου και τις 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Επίσης παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος, 

αναλύεται ο σκοπός και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, παρουσιάζονται 

οι κατηγορίες και τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα χαρακτηριστικά ενός 
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αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

υπηρεσία των εσωτερικών ελεγκτών και οι αρχές και τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται 

αναφορά στα στάδια και στη μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, 

παρουσιάζεται ο εξωτερικός έλεγχος, γίνεται αναφορά στο έργο των ελεγκτών και στα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση Ορκωτών ελεγκτών, 

παρουσιάζεται η  Έκθεση ορκωτού ελεγκτή καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

των ελεγκτών. Τέλος παρουσιάζεται ένα τυπικό πρόγραμμα ελέγχου.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φορολογικό πιστοποιητικό, ο τύπος και η 

ισχύ της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της 

έκδοσης του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και το νομικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο βρίσκεται, καθώς και τα πλεονεκτήματα του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση με το 

θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Οι Stewart & Subramaniam (2010) μελετούν την οργανωτική κατάσταση του 

εσωτερικού ελέγχου, τον διπλό ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή ως προς τη διασφάλιση και 

τις συμβουλευτικές δραστηριότητες, τη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στη 

διαχείριση κινδύνων και την εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Ο Bedard (2010) εξετάζει τις ελεγκτικές επιτροπές προκειμένου να αξιολογηθεί ο 

βαθμός στον οποίο οι επιτροπές αυτές αυξάνουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αυτή η μελέτη έχει δύο στόχους: 1) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της επιτροπής ελέγχου και 2) να εντοπίσει ευκαιρίες για περαιτέρω 

έρευνα. 

Ο Schneider (2009) υποστηρίζει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν την 

εργασία των εσωτερικών ελεγκτών για να αποφύγουν τη διενέργεια πρόσθετων 

ελεγκτικών διαδικασιών καθώς ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει οφέλη λόγω μεγαλύτερης 

κατανόησης της εταιρείας, των πολιτικών και των διαδικασιών της. Ωστόσο σημαντικοί 

παράγοντες για την εμπιστοσύνη των εξωτερικών ελεγκτών απέναντι στους 

εσωτερικούς ελεγκτές αποτελεί η ανεξαρτησία και η ποιότητα της εργασίας των 

τελευταίων. Αυτό έχει ως επακόλουθο ένας αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος να 

μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους του εξωτερικού ελέγχου. 

Ο Salehi (2008) διερευνά το μέγεθος της ευθύνης των ελεγκτών, καθώς και τις 

ομοιότητες και διαφορές ως προς την ευθύνη μεταξύ ελεγκτών και επενδυτών δύο 

χωρών. Ακόμα αναλύει την ύπαρξη μεγάλων προσδοκιών από τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων ως προς το έργο του ελεγκτή. 

Οι Mihret & Yismaw (2007) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού 

ελέγχου με βάση μια μελέτη περίπτωσης για ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Αιθιοπία και αν αυτή επηρεάζεται από την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, από την 
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οργάνωση, από τα χαρακτηριστικά του ελέγχου και από την αλληλεπίδραση αυτών των 

παραγόντων. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής είναι ότι η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου και την υποστήριξη της διαχείρισης ενώ τα υπόλοιπα δεν έχουν ισχυρό 

αντίκτυπο στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Bostick & Luehlfing (2007) μελετούν τη σχέση μεταξύ του κινδύνου 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης και της ευθύνης του 

ελεγκτή να την εντοπίσει. Η παρούσα μελέτη απαιτεί από τον ελεγκτή να κατανοήσει 

τους κινδύνους που συνδέονται με το νομικό και πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Συνεπώς όταν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ο ελεγκτής πρέπει να ελέγχει το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου και κατά πόσο αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά. Επίσης θα πρέπει 

να αξιολογήσει την ευαισθησία των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης για 

ανακρίβειες και παραλείψεις. 

Οι Chang et al. (2006) εξετάζουν πως οι συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό όλα τα 

είδη της οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας της επιχείρησης. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα πως η αποτελεσματική αλληλεπίδραση του εσωτερικού ελέγχου και της 

εταιρικής διακυβέρνησης βελτιώνει την απόδοση των επιχειρήσεων και αποτελεί καίρια 

πηγή απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Οι Felix et al. (2005) εξέτασαν πως τα ελεγκτικά τεκμήρια των εξωτερικών 

ελεγκτών επηρεάζονται από αμοιβές εκτός ελεγκτικών υπηρεσιών και από την πίεση του 

πελάτη. Η έρευνα αυτή έχει ως κίνητρο να παρατηρήσει κατά ποσό το μέγεθος των μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται στον πελάτη μπορεί να επηρεάσει τη 

διαδικασία του ελέγχου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 74 εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι όταν δεν παρέχονται 

συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες σε πελάτη, η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου  

και η σχέση συνεργασίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών επηρεάζουν 

θετικά τις αποφάσεις του εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Twaijry  et al. (2004) εξετάζουν μέσα από ερωτηματολόγια το επίπεδο της 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των διευθυντών των τμημάτων του εσωτερικού 

ελέγχου και των συνεργατών σε εξωτερικές εταιρείες ελέγχου σε επιχειρήσεις της 
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Σαουδικής Αραβίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές 

εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία, το πεδίο εφαρμογής του έργου και το 

μικρό μέγεθος πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

θεώρησαν ότι η συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών είναι 

περιορισμένη , αν και οι εξωτερικοί ελεγκτές ήταν πιο θετικοί σχετικά με την έκταση της 

συνεργασίας όταν η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ήταν υψηλής ποιότητας. Η έκταση 

της εξάρτησης του εξωτερικού ελεγκτή σε σχέση με το έργο του εσωτερικού ελεγκτή 

μεταβάλλεται με την ποιότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι σε πολλές επιχειρήσεις στη Σαουδική Αραβία έλειπε ο επαγγελματισμός 

και η ανεξαρτησία από τη Διοίκηση, όσον αφορά τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, 

το οποίο επηρέαζε αρνητικά το έργο των ελεγκτών. 

Ο Sawyer (2003) αναλύει τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει κατά 

πόσο πληρούνται τα κριτήρια εσωτερικής λειτουργίας και αν εκμεταλλεύονται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά οι οργανωσιακοί πόροι. Επίσης ελέγχει αν οι εξωτερικοί 

θεσμοί και οι εσωτερικοί κανονισμοί ακολουθούνται και αν ικανοποιούνται οι στόχοι 

της επιχείρησης. Τέλος, εξετάζει αν η χρηματοοικονομική και λειτουργική 

πληροφόρηση είναι ακριβής και αξιόπιστη και σε ποιο βαθμό εντοπίζονται οι 

επιχειρησιακοί κίνδυνοι και ελαχιστοποιούνται. 

Οι Rittenberg & Covaleski (1999) εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς ελεγκτές μέσω της μεθόδου 

προσωπικών συνεντεύξεων σε δημόσιους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η ανάθεση αυτή αυξάνει την 

αποδοτικότητα των κρατικών μηχανισμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό του ιδιωτικού 

τομέα.  

Οι  Warming-Rasmussen & Jensen (1998) διερευνούν το πώς δύο εξωτερικές 

ομάδες χρηστών (μέτοχοι και οικονομικοί συντάκτες) αντιλαμβάνονται την ποιότητα του 

ελέγχου, και αναλύουν κατά πόσο οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι λογιστές αξιολογούν 

την  ποιότητα διαφορετικά. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εξωτερικοί χρήστες 

έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του ελέγχου, όπως 

χαρακτηριστικά που εμπνέουν εμπιστοσύνη στον ελεγκτή. Μια σειρά από διαφορετικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψιστούν σε έξι κύριες διαστάσεις της 
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ποιότητας. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν κυρίως ηθικές και δεοντολογικές πτυχές. Οι 

τέσσερις ομάδες των ερωτηθέντων (μέτοχοι, οικονομικοί συντάκτες, διευθύνοντες 

σύμβουλοι και ορκωτοί λογιστές) κατέληξαν σε σημαντικά διαφορετικές τιμές για αυτές 

τις διαστάσεις ποιότητας. 

Ο Adams (1994) υποστηρίζει ότι η θεωρία της αντιπροσώπευσης (Agency theory) 

παρέχει ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη λειτουργίας του εσωτερικού 

ελέγχου. Η θεωρία αυτή όχι μόνο εξηγεί και προβλέπει την ύπαρξη του εσωτερικού 

ελέγχου αλλά εξηγεί και το ρόλο και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στους 

εσωτερικούς ελεγκτές του οργανισμού. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θεωρία αυτή 

παρέχει την βάση για έρευνα η οποία θα ωφελήσει τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο 

και το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή. 

Οι Reinstein et al. (1994) διευκρίνισαν τις διαφορετικές πτυχές της σχέσης 

εργασίας που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

Περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της σχέσης αυτής όπως παρουσιάζεται μέσα από 

δημοσιεύσεις και εκθέσεις  και παρουσιάζουν μια έρευνα η οποία περιγράφει τις 

διαφορετικές πτυχές και τα χαρακτηριστικά της σχέσης αυτής υπό τον πρίσμα των 

διατάξεων της Statement on Auditing Standards (SAS) 65. 

Οι Edge & Farley (1991)
 

διερευνούν τους παράγοντες αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές για την αποτίμηση της λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου. Η μελέτη διαπιστώνει υψηλό βαθμό συναίνεσης μεταξύ των 

ερωτηθέντων σε σχέση με την αξιολόγηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και 

έναν υψηλό βαθμό διορατικότητας και σταθερότητας στις αποφάσεις τους. 

Η DeAngelo (1982) αναλύει το ρόλο που παίζει το μέγεθος μιας επιχείρησης που 

διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο σε σχέση με την ποιότητα του ελέγχου που προσφέρει. 

Κατά την άποψη της όταν μια εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών τότε έχει 

περισσότερα να χάσει εάν παραλείψει να αναφέρει κάποια από τις παραβιάσεις ή 

ατασθαλίες του εκάστοτε πελάτη. Καταλήγει οπότε στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα με τα 

παραπάνω αυξάνεται η ποιότητα του ελέγχου η οποία παρέχεται από τους ελεγκτικούς 

οίκους.  

Συμπερασματικά, η ανάγκη ύπαρξης μιας αυτόνομης λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου πρέπει πρωτίστως να γίνει εμφανής στις Διοικήσεις της κάθε εταιρείας. Εκτός 
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όμως του εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός έλεγχος θεωρείται επίσης ένας σημαντικός 

παράγοντας της εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικά όσον αφορά την πρόληψη και τον 

εντοπισμό των παράνομων πράξεων ή σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. 

 



 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια της ελεγκτικής επιστήμης, οι διακρίσεις της 

καθώς και το αντικείμενο και οι στόχοι της.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου και αναλύονται οι 

κατηγορίες και τα είδη του εσωτερικού ελέγχου, ο σκοπός και  η αποτελεσματικότητα 

του, τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η υπηρεσία εσωτερικών 

ελεγκτών, τα στάδια και η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου, τα βήματα διενέργειας 

του εσωτερικού ελέγχου και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. 

Τέλος, αναλύεται ο ορισμός του εξωτερικού ελέγχου, το έργο των ελεγκτών, τα 

αποτελέσματα από την χρησιμοποίηση ορκωτών ελεγκτών, η έκθεση του ορκωτού 

ελεγκτή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών, ο έκτακτος έλεγχος, τα 

ασυμβίβαστα και οι περιορισμοί καθώς, το πρόγραμμα ελέγχου και η σχέση εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου. 

 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια εννοιολογική προσέγγιση της ελεγκτικής 

επιστήμης. 

Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός κλάδος της Λογιστικής και περιλαμβάνει ένα 

σύνολο από αρχές και κανόνες που αφορούν την διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Η 

ελεγκτική είναι ένας κλάδος ο οποίος παράγει νέα γνώση μέσα από την διεξαγωγή 

ορθολογικής και μεθοδικής έρευνας.  

Η ελεγκτική αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: α) το αντικείμενο του 

ελέγχου, δηλαδή το τι ελέγχεται και ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι αυτού του 

ελέγχου, β) το υποκείμενο του ελέγχου, δηλαδή ο ελεγκτής που ασκεί τον έλεγχο και γ) η 

τεχνική του ελέγχου, δηλαδή οι ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται.
1
 

                                                 
1 Λουμιώτης (2006) 
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Η ελεγκτική επιστήμη περιλαμβάνει τόσο την έννοια του εσωτερικού ελέγχου όσο 

και την έννοια του εξωτερικού ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει 

τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις που τίθενται από έναν οργανισμό με στόχο τη 

διατήρηση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των πληροφοριών που κατέχουν, τη 

συμμόρφωση με τις πολιτικές, τους κανονισμούς  και τους νόμους που οφείλουν να 

συμμορφώνονται, τη διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων, την οικονομική και 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

Η σύγχρονη ελεγκτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πιο βασικές επιστήμες 

όπως την στατιστική, την οικονομική, την νομική και την πληροφορική. Η ελεγκτική 

διακρίνεται σε δημόσια και ιδιωτική. Σκοπός της ελεγκτικής επιστήμης είναι να 

ενισχυθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων με την 

έκφραση της γνώμης του ελεγκτή για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
2
. 

 

 

3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στόχοι και το περιεχόμενο της λογιστικής 

επιστήμης καθώς  και το αντικείμενο ελέγχου της. 

Η ελεγκτική μέσω της διερεύνησης και της αξιολόγησης των λειτουργιών αποκτά 

έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε επιχειρηματική μονάδα, φορέα και κοινωνία. 

Ταυτόχρονα προσφέρει εξασφάλιση της ποιότητας της οικονομικής πληροφορίας. Αυτή 

η οικονομική πληροφόρηση συμβάλλει στην ορθολογικότερη επένδυση και στην 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων μιας κοινωνίας.  

Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια ελέγχου είναι η προγενέστερη λογιστική 

απεικόνιση των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης.  

Το αντικείμενο της ελεγκτικής είναι η διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την 

ορθή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως 

της ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις 

                                                 
2
   Λουμιώτης (2006) 
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γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές. Στην Ιδιωτική Ελεγκτική, ο έλεγχος που 

διενεργείται από τους ορκωτούς ελεγκτές έχει στόχο την διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης της χρηματοοικονομικής θέσης, δηλαδή την περιουσιακή και κεφαλαιακή 

διάρθρωση της μονάδας στην αναφερόμενη ημερομηνία.  

Η Λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξεις της οικονομικής 

διαχείρισης ενώ η Ελεγκτική τις ελέγχει. Σε αυτά τα πλαίσια η ελεγκτική εξελίσσεται 

συνεχώς και προσπαθεί να αποκτήσει τη δικής της οντότητα - ταυτότητα, 

προσεγγίζοντας κάθε φορά τις αδυναμίες των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, με 

επιστημονικές μεθόδους, υποδεικνύοντας συγχρόνως ρεαλιστικές λύσεις.  

 

Το περιεχόμενο της ελεγκτικής μπορεί να διακριθεί σε τρία βασικά μέρη:  

 Στο αντικείμενο του ελέγχου, όπου εξετάζεται τι ελέγχεται, γιατί είναι 

αναγκαίος ο έλεγχος, ποιοι σκοποί επιδιώκονται από τον έλεγχο.  

 Στο υποκείμενο του ελέγχου, όπου εξετάζεται ποια πρόσωπα είναι αρμόδια 

να διενεργούν τον έλεγχο και ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους.  

 Στις ελεγκτικές διαδικασίες όπου εξετάζονται και αναλύονται οι 

ελεγκτικές
3
. 

 

 

3.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διακρίσεις της ελεγκτικής επιστήμης ανάλογα με 

τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο, το αντικείμενο, το νομοθετικό πλαίσιο, τον σκοπό 

τον τρόπο διενέργειας, τον τόπο διενέργειας και την έκταση του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η έννοια της ελεγκτικής διακρίνεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Ανάλογα με το υποκείμενο του ελέγχου: 

                                                 
3
 Λουμιώτης (2006), Κάντζος (2006)  
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 Εξωτερικός έλεγχος 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από επαγγελματίες εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι 

δεν είναι υπάλληλοι του οργανισμού και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Τα 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού ελεγκτή είναι ότι έχει ως κύριο σκοπό τη διαμόρφωση 

γνώμης αναφορικά με την ορθή ή μη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων του ελεγχόμενου οργανισμού και φέρει ευθύνη ως προς τους 

ενδιαφερόμενους  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των μετόχων. 

 Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από τον ίδιο τον οργανισμό από στελέχη τα οποία 

έχουν εξαρτημένη σχέση από την επιχείρηση. Στοχεύει στην αξιολόγηση των 

διαδικασιών λειτουργίας και την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Μικτός έλεγχος 

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού 

σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου: 

 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 

Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό τη διαμόρφωση και την έκφραση γνώμης επί των 

οικονομικών καταστάσεων
4
. 

 Έλεγχος συμμόρφωσης 

Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό να μετρήσει το βαθμό συμμόρφωσης της ελεγχόμενης 

οικονομικής μονάδας σε συγκεκριμένους κανόνες ή διαδικασίες που έχουν τεθεί από 

κάποιο ανώτερο φορέα. 

 Λειτουργικός έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό να προσδιορίσει την απόδοση, τον προσδιορισμό ευκαιριών 

για απόδοση και την υποβολή συστάσεων για βελτίωση και περαιτέρω δράση. 

                                                 
4
Κάντζος (2006) 
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 Έλεγχος αποδοτικότητας 

Ο έλεγχος αυτός αξιολογεί τους στόχους της Διοίκησης και τον βαθμό επίτευξής τους. 

 Κοινωνικός έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό την επαλήθευση, επικύρωση και επιβεβαίωση των 

πληροφοριών που συγκεντρώνει και παρουσιάζει η κοινωνική λογιστική. 

 Έλεγχος οικονομικού εγκλήματος και απάτης 

Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο την έρευνα και την αποκάλυψη τυχόν απάτης που μπορεί 

να υπάρχει στις οικονομικές συναλλαγές και στις λογιστικές καταστάσεις. 

 Ειδικός έλεγχος 

Ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες. 

Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο: 

 Υποχρεωτικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή κρατικές 

υπηρεσίες. 

 Προαιρετικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος επιβάλλεται από τη διοίκηση ή από τους μετόχους της 

ελεγχόμενης εταιρείας
5
. 

Ανάλογα με το σκοπό του ελέγχου: 

 Προληπτικός έλεγχος 

Διεξάγεται πριν τη διενέργεια των συναλλαγών και έχει ως σκοπό την πρόληψη. 

 Κατασταλτικός έλεγχος 

Διεξάγεται μετά τη διενέργεια των συναλλαγών και έχει ως σκοπό την αποκάλυψη των 

σφαλμάτων ή άλλων ανωμαλιών. 

 

 

                                                 
5
  Κάντζος (2006) 
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Ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου: 

 Καθολικός έλεγχος 

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να ελέγξει διεξοδικά κάθε στοιχείο της ελεγχόμενης 

οικονομικής μονάδας. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται βάσει ενός δείγματος. 

Ανάλογα με τον τόπο διενέργειας του ελέγχου: 

 Συγκεντρωτικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται στο κέντρο του ελεγκτικού οργάνου 

 Επιτόπιος έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα. 

Ανάλογα με την έκταση του: 

 Γενικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομικής 

μονάδας
6
. 

 Ειδικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται σε ένα τμήμα ή τομέα της οικονομικής μονάδας. 

Ανάλογα με τη διάρκεια του ελέγχου: 

 Μόνιμος έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται σε μόνιμη βάση, όπως ο εσωτερικός έλεγχος. 

 Τακτικός έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται με βάση ένα πρόγραμμα σε συγκεκριμένους        

      περιόδους. 

 

                                                 
6
 Κάντζος (2006) 
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 Έκτακτος έλεγχος 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο
7
. 

 

3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξηγήσει την έννοια και τη σπουδαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου στον οργανισμό. 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαρκής διαδικασία που περιλαμβάνει πάσης 

φύσεως ελέγχους. Είναι μια αντικειμενική και ανεξάρτητη δραστηριότητα η οποία 

διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει
8
.  

Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του 

προσφέροντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την αποτίμηση και τη  

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, αλλά και τον έλεγχο και 

τη διαχείριση των διαδικασιών που εκτελούνται εντός του οργανισμού. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η πληρότητα, το 

μέγεθος και η έκταση του σε μια επιχείρηση καθορίζεται από τις δραστηριότητες, την 

πολυπλοκότητα του αντικειμένου εκμετάλλευσης του οργανισμού και των συναλλαγών, 

την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και από μια σειρά άλλων 

παραγόντων. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει 

στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και την επίτευξη των επιχειρηματικών του 

στόχων.  

Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με τη σημασία του εσωτερικού 

ελέγχου. 

Με τον όρο σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε: 

 Κατάλληλη  οργάνωση  των  οικονομικών,  λογιστικών  και  λοιπών υπηρεσιών 

της εταιρείας. 

                                                 
7
 Κάντζος (2006)  

8
 Ν.3613/2007, Νεγκάκης & Ταχυνάκης (2013) 
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 Κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού. 

 Την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών, μέτρων και ελέγχων ώστε: 

α)Να περιορίζονται οι κίνδυνοι λαθών και άλλων ανωμαλιών κατά την 

εκτέλεση των συναλλαγών. 

β)Να αποκτούν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία τα περιουσιακά στοιχεία της  

επιχείρησης. 

γ)Να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

(π.χ. αποθέματα, χρεόγραφα). 

 

Ενδεικτικά ακολουθούν οι παρακάτω: 

« Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη λειτουργία εκτίμησης που 

εγκαθίσταται μέσα στον οργανισμό για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλες τις 

δραστηριότητες ως προσφερόμενη υπηρεσία στην επιχείρηση
9
». 

« Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη για να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Μέσω της εποικοδομητικής του λειτουργίας επιτελείται η 

υποβοήθηση του οργανισμού για να επιτύχει τους στόχους του μέσα από μια 

συστηματική και πειθαρχημένη θεώρηση αξιολόγησης και βελτίωσης της 

αποδοτικότητας της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης
10

». 

 

3.5 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Πρωταρχικός σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η διενέργεια 

προληπτικού ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών και αποφάσεων που 

                                                 
9
 The Institute of Internal Auditors (2000), Παπαστάθης (2003) 

 
10

 Παπαστάθης (2003) 
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λαμβάνονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και να αποφεύγονται οι 

αυθαιρεσίες, παρατυπίες και παρανομίες.  

Επίσης παρέχει υπηρεσίες υψηλού και εξειδικευμένου επιπέδου προς τη διοίκηση 

μέσω αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και μέσω επιστημονικών 

αναλύσεων, αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συμβουλών με το ελάχιστο κόστος.  

 Ειδικότερα ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί τα εξής παρακάτω 

στοιχεία: 

 Την  ύπαρξη  συστήματος  οργάνωσης  και  επάρκεια  αυτού  σε  όλα  

τα ιεραρχικά επίπεδα. Καθώς επίσης, την ύπαρξη διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που

 ρυθμίζουν  τις σχέσεις συναλλαγών – συνεργασίας με τρίτους. 

 Τη μέτρηση του management σε όλα τα επίπεδα, εξαιρουμένης αυτής  

της διοίκησης,  που  αποβλέπει  στη  σωστή  διαχείριση  των  παραγωγικών  

μέσων και πόρων. 

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου,      

καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση του
11

. 

 Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών, αξιολογήσεων και  

αξιοποιήσεων  των  στελεχών.  

 Την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, νομοθεσίας και 

διαδικασιών, καθώς και την απονομή ευθυνών και επιβραβεύσεων. 

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό  

αυτών. 

 Τον  τρόπο  και  την  αποτελεσματικότητα  της  ασκούμενης  εποπτείας  από  τα  

στελέχη  όλων  των  βαθμίδων  και  γενικότερα  τη  συμπεριφορά  των εργαζομένων. 

 Το  βαθμό  συμμόρφωσης  των  εργαζομένων  στις  αποφάσεις  της  διοίκησης, 

τους κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους. 

 Το συνολικό και επιμέρους των τμημάτων κόστος και τη σύγκριση αυτού με το  

προϋπολογισθέν, ως επίσης και με τη σχέση κόστους, οφέλους. 

                                                 
11

 Παπαδάτου (2005) 
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 Την  αποφυγή,  μέσω  της  παρουσίας  του  Εσωτερικού  Ελέγχου,  ατασθαλιών, 

καταχρήσεων, κλοπών, φθορών, απόκρυψη στοιχείων, προσπορισμό οικονομικών  

οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων. 

 Η διαπίστωση, το κατά πόσο οι υπηρεσίες – τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της  

αποστολής  και  των  αρμοδιοτήτων  που  τους  έχουν  εκχωρηθεί.  Αν κατάλληλα  

στελεχωμένες  και  αν  αξιοποιείται  κατά  άριστο  τρόπο  το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Την ακρίβεια, την εξασφάλιση της πληρότητας και την αξιοπιστία των οικονομι- 

κών καταστάσεων και βιβλίων. 

 Το βαθμό συνεργασίας  του φορέα με  τρίτους, και γενικά  το ανταγωνιστικό  

περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας. 

 Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχόμενων  

με τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 Τη τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων. Τη διαχείριση των διαθεσίμων, 

 τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των υποχρεώσεων αυτών, κα

θώς επίσης  την  αξιολόγηση  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο  

τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα του 

προσωπικού(απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγή έργου  

κλπ.),  τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τα δυο μέρη
12

. 

 

3.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι κατηγορίες του εσωτερικού ελέγχου.  

Υπάρχουν 3 κατηγορίες εσωτερικών ελέγχων, ανάλογα με: 

 Το σκοπό τους 

 Την έκταση τους και 

 Τη διάρκεια τους 

Όσον αφορά το σκοπό διακρίνονται σε: 

                                                 
12 Παπαστάθης (2003) , Παπαδάτου (2005) 
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 Προληπτικούς ελέγχους
13

. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στην πρόληψη του κινδύνου και στην αποφυγή 

δυσλειτουργιών οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

 Ελέγχους ανίχνευσης. 

Οι έλεγχοι αυτοί είναι ακόλουθοι των προληπτικών ελέγχων καθώς ελέγχουν την 

αποτελεσματικότητα των προηγούμενων.  

 Κατασταλτικούς ελέγχους. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αφού έχει εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία και 

προσπαθούν να περιορίσουν ή να εκλείψουν το συγκεκριμένο γεγονός. 

Όσον αφορά την έκταση τους διακρίνονται σε: 

 Ειδικούς ελέγχους. 

Οι έλεγχοι αυτοί διερευνούν ένα συγκεκριμένο τομέα ή αντικείμενο. 

 Γενικούς ελέγχους. 

Ο έλεγχος αυτός επεκτείνεται σε ολόκληρη τη διαχείριση συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου. 

Όσον αφορά τη διάρκεια τους διακρίνονται σε: 

 Μόνιμους ή διαρκείς ελέγχους. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε συνεχή βάση κατά τη λειτουργία του οργανισμού. 

 Τακτικούς ή περιοδικούς ελέγχους. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται προγραμματισμένα, στη βάση κάποιου μοντέλου 

αξιολόγησης των κινδύνων. 

 Έκτακτοι ή περιοριστικοί έλεγχοι. 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε με πρωτοβουλία του 

οργανισμού είτε μετά από απόφαση της διοίκησης ή κατόπιν καταγγελιών
14

. 

 

 

                                                 
13 Παπάς(1999) 
14

 Παπαστάθης(2003), Παπάς(1999) 
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3.7 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων 

αλλά προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και επεκτείνεται σε ένα 

ευρύτερο πεδίο λειτουργιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Τα είδη του εσωτερικού ελέγχου είναι σχετικά με τις δραστηριότητες του 

οργανισμού. Τα είδη αυτά είναι εξαρτημένα μεταξύ τους, δεν λειτουργούν μεμονωμένα 

και αλληλοσυμπληρώνονται
15

. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ. 

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους καθώς αξιολογούν και 

εξετάζουν τη συνολική διοικητική αποτελεσματικότητα του οργανισμού και τις 

επιμέρους διοικητικές λειτουργίες του. Στόχος τους είναι η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της στρατηγικής του οργανισμού, ως προς το 

βαθμό υλοποίησης των τεθέντων στόχων. 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο να επαληθεύσουν την ακρίβεια, αξιοπιστία και 

ειλικρίνεια των οικονομικών καταστάσεων. Περιλαμβάνει ακόμα ελέγχους σχετικά με 

την εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης συναλλαγών, την εξακρίβωση της νομιμότητας 

και της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων
16

.   

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι έλεγχοι αυτοί αποβλέπουν στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και λειτουργίας 

των διαδικασιών και στην εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος διοίκησης.  

                                                 
15

 Καζαντζής (2006) 
16

 Παπαστάθης (2003), Καζαντζής (2006) 
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 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στη διαπίστωση κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο 

το εύρος της παραγωγής, εάν οι παραγόμενες ποσότητες συνάδουν με το πλάνο της 

διοίκησης και σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, ένα υπάρχει σωστή διαχείριση και 

χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, εάν υπάρχει συνεχείς εφοδιασμός και 

εκπαιδευμένο προσωπικό, εάν υπάρχει σωστή διαχείριση και τα προϊόντα παράγονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του I.S.O. και τέλος εάν τηρούνται οι διαδικασίες που 

αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που λαμβάνουν χώρα σε όλες τις 

παραγωγικές φάσεις
17

. 

 

 

3.8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από 

συγκεκριμένα εγγενή χαρακτηριστικά της κάθε οικονομικής μονάδας. Συγκεκριμένα 

στην αποτελεσματικότητα συμβάλλουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

 Η επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού 

Σημαντικό στοιχείο κάθε συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ο ανθρώπινος 

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

προσωπικού στα πλαίσια αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Θα πρέπει να επιλέγονται τα  άτομα με τα περισσότερα προσόντα και ικανότητες. 

Τα γραφεία και τα τμήματα εκτελούν τα καθήκοντα πολύ καλύτερα εάν υπάρχει 

κατανόηση μεταξύ των εργαζόμενων σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του 

κάθε εργαζόμενου
18

. 

                                                 
17

 Καζαντζής (2006) , Παπαστάθης (2003) 
18

 Καζαντζής(2006) 
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 Η οργανωτική δομή της επιχείρησης 

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

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

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

Ένα καλά σχεδιασμένα οργανωτικό σχήμα θα πρέπει να εξασφαλίζει:  α) 

διαχωρισμό της επιτήρησης των περιουσιακών στοιχείων από τη λογιστική 

παρακολούθηση τους, β) διαχωρισμό της εξουσιοδότησης πραγματοποίησης των 

συναλλαγών από την επιτήρηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, γ) 

διαχωρισμό υπευθυνοτήτων εντός της λογιστικής λειτουργίας και δ) διαχωρισμό της 

λειτουργικής αρμοδιότητας από την αρμοδιότητα της λογιστικής καταγραφής της. 

 

 Το καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα 

Ένα καλοσχεδιασμένο λογιστικό σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το λογιστικό 

σχέδιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες χρησιμοποίησης του συστήματος με τη μορφή του 

λογιστικού εγχειριδίου. Η καταγραφή, συγκέντρωση και απεικόνιση όλων των 

δραστηριοτήτων μιας εταιρείας πρέπει να γίνεται με βάση ένα ευρύ φάσμα 

παραστατικών εντύπων και λοιπών εγγράφων που αποτελούν τη τεκμηρίωση των 

δραστηριοτήτων. 

 

 Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την επιθεώρηση και την αξιολόγηση 

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

παράγοντας αυτός συνδέεται με τους τρεις προηγούμενους και απαιτεί συνεχή 

προσπάθεια και παρακολούθηση
19

. 
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3.9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

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

αποτελούν στελέχη της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι 

ένα καλά οργανωμένο τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στη διοίκηση, στελεχωμένο από 

εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που διενεργεί 

δειγματοληπτικά, προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, τακτικά ή έκτακτα και 

εισηγείται, σχετικά στη διοίκηση λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου και όποτε 

διαπιστώνονται αδυναμίες. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και 

εμπειρία. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την 

ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων στην επίτευξη των 

καθορισμένων στόχων της εταιρίας. Λόγω της υπαλληλικής σχέσης με την οποία 

συνδέονται οι εσωτερικοί ελεγκτές με την εταιρεία, συχνά αμφισβητείται η ανεξαρτησία 

της κρίσης τους και τα σχετικά πορίσματα και οι πληροφορίες τους. 

Σκοπός της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η παροχή υψηλού και 

εξειδικευμένου επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση κάθε οργανισμού, η αξιολόγηση 

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

του, με πρώτα από όλα το ίδιο το  σύστημα  εσωτερικού ελέγχου, βοηθώντας τον στην 

επίτευξη της αποστολής του και των αντικειμενικών σκοπών του. 

Έργο των εσωτερικών ελεγκτών είναι να μετρήσει την αποδοτικότητα, την 

αποτελεσματικότητα και την οικονομικότητα των οργανωτικών δραστηριοτήτων και 

ελέγχων καθώς και να βοηθήσει την διοίκηση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

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

σε διεθνές επίπεδο από τα επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια 

με βάση τα οποία αξιολογείται η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών
20

. 
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Σύμφωνα με αυτά οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εξετάζουν και να αξιολογούν την 

επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, να 

εξετάζουν την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού 

της εταιρείας, να εξετάζουν την αξιοπιστία και την αρτιότητα των οικονομικών και 

λειτουργικών πληροφοριών καθώς και την συμμόρφωση προς τις εφαρμοζόμενες 

πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες, νόμους και κανονισμούς, να διενεργούν 

επισκόπηση του τρόπου διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων και να αξιολογούν 

την οικονομικότητα και αποδοτικότητα  της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων 

καθώς και να εξετάζουν την επίτευξη των τεθέντων αντικειμενικών  στόχων και 

επιδιώξεων της εταιρείας, ενημερώνοντας εγγράφως τη διοίκηση σχετικά με τον 

διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο
21

. 

 

3.10 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές 

και χαρακτηριστικά: 

 

 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι 

τη βάση για στήριξη της κρίσης τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εκτελούν την 

εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, να τηρούν τους νόμους και να 

προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το επάγγελμα . Να 

μην εμπλέκονται συνειδητά ως μέρη σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ούτε θα 

εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ή για τον 

οργανισμό και να σέβονται και να συμβάλλουν στους νόμιμους και ηθικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 
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 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές προβαίνουν σε μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων 

και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα 

των άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων. Δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει την  εκτίμηση τους. Αυτή η συμμετοχή 

συμπεριλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες που ενδέχεται να συγκρούονται με τα 

συμφέροντα του οργανισμού. Δεν αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την 

επαγγελματική τους εκτίμηση και δεν θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες 

που τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν κοινοποιηθούν, την 

έκθεση των υπό επανέλεγχο δραστηριοτήτων 

 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφορίας που 

λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση εκτός εάν 

υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι συνετοί στη 

χρήση και προστασία των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των 

καθηκόντων τους και δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά 

τρόπο αντίθετο με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς
22

. 

 

 ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές  χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που 

χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και ασχολούνται μόνο 

με εκείνες τις υπηρεσίες για τις  οποίες διαθέτουν αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και 

εμπειρίες. Παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα για την 
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Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου και βελτιώνουν συνεχώς την επάρκειά 

τους  και την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών
23

. 

 

 

3.11 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ένας επιτυχημένος έλεγχος βασίζεται στο σωστό σχεδιασμό και στην εποικοδομητική 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του ελεγχόμενου και του εσωτερικού ελεγκτή. 

Ο κάθε έλεγχος είναι μοναδικός αλλά η διαδικασία του ελέγχου είναι ανάλογη και 

απαρτίζεται από 4 στάδια:   

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού ο ελεγκτής ενημερώνει τον ελεγχόμενο για τον 

επικείμενο έλεγχο και του γνωρίζει το σκοπό και τα αντικείμενα του, ζητά και 

συγκεντρώνει τις σημαντικότερες πληροφορίες και στοιχεία για την επιχείρηση 

(οργανωτικά, λειτουργικά, οικονομικά κα). 

 

 ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το στάδιο αυτό επικεντρώνεται σε δειγματοληπτικό έλεγχο των συναλλαγών, των 

δικλείδων ασφαλείας στην εκτέλεση των, κατά περίπτωση, εργασιών και επιβεβαίωσης 

όλων των θεμάτων που είχαν εντοπιστεί από το προκαταρκτικό στάδιο. Επίσης, 

συγκεντρώνονται κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για τα ελεγχόμενα αντικείμενα (με τη 

χρήση Ερωτηματολογίων Εσωτερικού Ελέγχου – Internal Control Questionnaires) και ο 

εσωτερικός ελεγκτής, μετά τη δειγματοληπτική επιβεβαίωσή τους, καταλήγει σε μια 

λίστα με τα κυριότερα ευρήματα. Τα τελευταία, αφού τα έχει συζητήσει με τους καθ’ 

ύλη αρμόδιους της ελεγχόμενης επιχείρησης, θα παρουσιάσει το Σχέδιο της Έκθεσης 

Ελέγχου, μαζί τις προτάσεις του για εξάλειψη ή διόρθωση.
24
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 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Βασικό προϊόν του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η τελική, σχετική, έκθεση στην οποία 

απεικονίζεται η εν γένει κατάσταση της ελεγχόμενης επιχείρησης (ανάλογα φυσικά του 

σκοπού του ελέγχου), εκφράζονται τα συμπεράσματα του ελέγχου και οι συστάσεις για 

βελτίωση ή θεραπεία των ευρημάτων. Ευνόητο, πως πριν την τελική έκδοσή της, για 

πρακτικούς και άλλους λόγους, ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει συζητήσει ένα Προσχέδιο 

της Έκθεσης με τον ελεγχόμενο.  

 

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟΣ - ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Περίπου μετά ένα χρόνο από την έκδοση της οριστικής Έκθεσης, η Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου μπορεί να πραγματοποιήσει συνοπτικό επανέλεγχο, προκειμένου να 

διαπιστώσει την επίλυση και θεραπεία των ευρημάτων.  

Με βάση την απάντηση της ελεγχθείσας επιχείρησης γίνεται επιβεβαίωση, σε 

δειγματοληπτική βάση, της υλοποίησης των μέτρων που είχαν αναφερθεί, προς επίλυση 

και θεραπεία των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου. Μετά την εν λόγω επισκόπηση 

συντάσσεται περιεκτική Έκθεση Επανελέγχου (follow-up au-dit report), στην οποία 

καταγράφονται σε πίνακα, τα κατά περίπτωση ληφθέντα μέτρα. Για τα ευρήματα και τις 

αδυναμίες που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα θα πρέπει να συνταχθεί ιδιαίτερη 

λίστα, με το αρχικό εύρημα, τη σύσταση και το στάδιο που βρίσκεται η επίλυσή του.  

Η Έκθεση διανέμεται σ’ όλους τους αρχικούς αποδέκτες της Έκθεσης Ελέγχου ή 

και σε άλλα Διοικητικά Όργανα, για τυχόν, δικές τους περαιτέρω ενέργειες
25

.  

 

3.12 ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τα βήματα διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

 Προκαταρτική έρευνα 

Σε αυτή περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) Προετοιμασία των εσωτερικών ελεγκτών 
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β) Δημιουργία ερωτηματολογίων για εκτίμηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

γ) Διενέργεια συναντήσεων και συνεντεύξεων  

δ) Γνώση του τρόπου λειτουργίας και των στόχων της δραστηριότητας 

ε) Γνώση της Διοίκησης και του προσωπικού που συμμετέχει στη δραστηριότητα 

στ) Διενέργεια φυσικής επισκόπησης 

ζ) Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής διαδικασιών 

η) Εκτίμηση κινδύνων  

θ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προκαταρτικής έρευνας 

 

 Σύνταξη προγράμματος ελέγχου 

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου είναι μια περιγραφή των εργασιών κάθε ελεγκτικού 

έργου. Καθορίζονται οι στόχοι, εκτιμάται το ετήσιο κόστος και ο χρόνος υλοποίησης 

του. 

 Επιτόπια εργασία 

Περιλαμβάνονται: 

α) Έλεγχοι διαδικασιών 

β) Έλεγχοι τεκμηρίωσης εργασιών 

 Έκθεση ελέγχου  

Σκοπός της έκθεσης ελέγχου είναι η πληροφόρηση της Διοίκησης σχετικά με τα 

ευρήματα του ελέγχου έτσι ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη 

του αποτελέσματος. 

 Μεταγενέστερες ενέργειες 

Η διαδικασία κατά την οποία οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα καθώς και χρόνο υλοποίησης των διαδικασιών που αποφασίζονται 

από τη Διοίκηση όσον αφορά τα αποτελέσματα του ελέγχου
26
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3.13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο εξωτερικός ελεγκτής, το Διοικητικό συμβούλιο και η Γενική συνέλευση αποτελούν τα 

τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ανώνυμης Εταιρείας.  

Ορισμένοι ορισμοί που έχουν δοθεί για τον εξωτερικό έλεγχο είναι οι παρακάτω: 

 Ο εξωτερικός έλεγχος είναι η συστηματική εργασία που διενεργεί ένας 

ανεξάρτητος, ικανός και επαγγελματικά καταρτισμένος ελεγκτής, µε την 

οποία προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά, εκείνα τα 

αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την κρίση του 

και να θεμελιώσει την επαγγελματική του γνώμη για την αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων.  

 Ο εξωτερικός έλεγχος είναι η ανεξάρτητη εξέταση και η έκφραση γνώμης 

πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας οικονομικής οντότητας, ο 

σκοπός της οποίας μπορεί να είναι κερδοσκοπικός ή µη κερδοσκοπικός. 
2
 

 Ο εξωτερικός έλεγχος είναι εκείνος ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από 

πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονται µε τον ελεγχόμενο φορέα. Ειδικά 

καταρτισμένα άτομα, ανεξάρτητα από τον ελεγχόµενο φορέα και το 

προσωπικό που απασχολεί, καθοδηγούν τον έλεγχο σύμφωνα µε τις 

απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί από ή για λογαριασμό των προσώπων 

για τα οποία γίνεται ο έλεγχος. 

 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές διορίζονται είτε υποχρεωτικά από τη νομοθεσία είτε από 

τους μετόχους των Ανωνύμων εταιριών προκειμένου να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο  

η διοίκηση διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία  οι µέτοχοι έχουν 

επενδύσει σε αυτή
27

.  

Συγκεκριμένα  ο εξωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει την συστηματική εξέταση και 

αξιολόγηση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που εκδίδονται και 

δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις και σε δεύτερη φάση περιλαμβάνει την διατύπωση 
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των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο πιστοποιητικό ελέγχου ή όπως ονομάζεται πλέον 

στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.  

Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται µαζί µε τις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, προκειμένου όλοι οι χρήστες αυτών να ενημερώνονται για την πραγματική 

και ακριβή κατάσταση των επιχειρήσεων
28

.  

 

 

3.14 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων συνίσταται στην εξέταση από 

Ορκωτό Ελεγκτή των τηρουμένων βιβλίων και των αναγκαίων νομίμων δικαιολογητικών 

και παραστατικών στοιχείων και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι 

ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της 

ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού της και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο.  

          Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκμηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισμα του με τα 

φύλλα εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί μια πενταετία από την 

ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώμη του διενεργήσαντος τον 

έλεγχο Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται στο συντασσόμενο από αυτόν «πιστοποιητικό» ή 

«έκθεση» ελέγχου. Το «πιστοποιητικό» ή «έκθεση» ελέγχου υποβάλλονται στον εντολέα 

του ελέγχου.  

Ειδικότερα: 

          α) Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεώνεται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων ή εταίρων, από την οποία ανατέθηκε σ' αυτόν η διενέργεια ελέγχου, το 

«πιστοποιητικό ελέγχου» και το οποίο επέχει τη θέση της εκθέσεως ελέγχου που 
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προβλέπεται από το άρθρο αυτό. Διαπιστώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή οι οποίες δεν 

επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως, όπως αυτά 

προκύπτουν από τις δημοσιευόμενες αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, 

Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεση Κερδών κ.λπ.) ή παρατηρήσεις του για τη 

βελτίωση του συστήματος οργανώσεως ή λειτουργίας της εταιρείας, γνωστοποιούνται 

προς τη διοίκηση της ελεγχόμενης μονάδας με τις σχετικές υποδείξεις. Το εκδιδόμενο 

πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό συμβούλιο ή τον 

διαχειριστή
29

. 

  β) Ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο της διαχειρίσεως Οργανισμών 

ή Επιχειρήσεων, το Κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο, 

υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή της Επιχειρήσεως και στον 

αρμόδιο Υπουργό έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου και τις αναγκαίες υποδείξεις. 

  γ) Αντίγραφο του «πιστοποιητικού» ή της «εκθέσεως» ελέγχου υποβάλλονται και 

στο Εποπτικό Συμβούλιο. 

         Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές της ελεγχόμενης μονάδας 

που σχετίζονται με τις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις. Για να διαμορφώσει το 

πόρισμά του επί των οικονομικών καταστάσεων, ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να 

διαπιστώνει την επάρκεια και αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων καθώς 

και των άλλων πηγών πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. Κατά την διαμόρφωση του πορίσματος του ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει 

ακόμη να κρίνει αν τα δεδομένα της διαχειρίσεως απεικονίζονται ακριβοδίκαια στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την αξιοπιστία και επάρκεια των πληροφοριών 

που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία και στις άλλες πηγές πληροφοριών 

με: 

           α) Την μελέτη και αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου επί των οποίων έχει πρόθεση να βασίσει την εξέταση τούτων για να 

καθορίσει την φύση, έκταση και εφαρμογή των Ελεγκτικών διαδικασιών και 

τεκμηριώσεων. 

          β) Την διενέργεια ελέγχων, την εξασφάλιση επεξηγήσεων και την εφαρμογή 
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επαληθευτικών διαδικασιών επί των λογιστικών πράξεων και των υπολοίπων των 

λογαριασμών, στον βαθμό που κρίνει σε κάθε περίπτωση αναγκαίο. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής ελέγχει εάν οι σχετικές πληροφορίες απεικονίζονται: 

α) με την αντιπαράθεση των οικονομικών καταστάσεων προς τα λογιστικά βιβλία. 

β)  με την κριτική εξέταση των αποφάσεων της διοικήσεως που σχετίζονται με την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
30

. Ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την επιλογή 

και την συνεπή ή μη εφαρμογή των λογιστικών αρχών, τον τρόπο ταξινομήσεως των 

πληροφοριών και πραγματικών δεδομένων και την επάρκεια και πληρότητα των 

στοιχείων. 

         Οι τυχόν περιορισμοί στην έκταση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, 

που εμποδίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή να διατυπώσει το πόρισμα του χωρίς επιφυλάξεις 

πρέπει να αναφέρονται ρητά στο πιστοποιητικό ή την έκθεση ελέγχου. Στο τμήμα του 

πιστοποιητικού ή της εκθέσεως ελέγχου, όπου διατυπώνεται το πόρισμα του Ορκωτού 

Ελεγκτή, θα πρέπει να προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής καταλήγει 

στο πόρισμά του με ή χωρίς επιφυλάξεις, ή ότι ούτος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε 

πόρισμα επί των οικονομικών καταστάσεων. Το πιστοποιητικό ή η έκθεση ελέγχου 

υπογράφονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή. 

        Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

έργου τους και σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνουν αναγκαίο να συνεπικουρούνται από 

Επίκουρους, Δόκιμους και Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές, να λαμβάνουν γνώση και 

να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή τα στοιχεία που περιέχονται σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και κρίνονται αναγκαία για την συναγωγή του πορίσματος τους. 

Επίσης μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

διευκρινήσεις από όργανα διοικήσεως ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της 

ελεγχόμενης μονάδας κλπ. που είναι αναγκαίες για την διακρίβωση των εξαγομένων 

αποτελεσμάτων. 

         Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια περί των όσων 

λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση αυτή έχουν 
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επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο Ορκωτός 

Ελεγκτής
31

.  

 

3.15 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς χρησιμοποιούν Ορκωτό 

Ελεγκτή, μετά τον έλεγχο και εφόσον εκδοθεί το ειδικό πιστοποιητικό που αναφέρεται 

στο ποσό των καταβληθέντων μισθών και ημερομισθίων και στις αποδοχές εν γένει του 

απασχοληθέντος προσωπικού δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να απαλλάσσονται 

οποιουδήποτε επανελέγχου εκ μέρους ασφαλιστικού οργανισμού. 

         O Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου 

να καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των ανωνύμων εταιρειών, μπορεί να 

περιορισθεί και να λάβει υπόψη του αποκλειστικώς τα παρά του Ορκωτού Ελεγκτή 

εκδιδόμενο ειδικό πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της 

επιχειρήσεως, εφόσον στο εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για 

φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 

ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετική νόμου. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παράσχει στον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κάθε πληροφορία ή εξήγηση σε σχέση με τον τρόπο τηρήσεως των 

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

στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον προσδιορισμό της φορολογικής ύλης
32

. 

 

 

3.16 Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Mετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να συντάξουν επ’ αυτών την  έκθεσή τους, την 
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οποία υποβάλλουν στη γενική συνέλευση των μετόχων. Στην έκθεσή τους αυτή οι 

ελεγκτές αναγράφουν τα πορίσματα του ελέγχου που διενήργησαν σε όλη τη διάρκεια 

της χρήσεως και όχι μόνο στον ισολογισμό.  

          Ειδικότερα η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει: 

          Α) Αν τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρείας έδωσαν στους ελεγκτές όλες τις 

πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να επιτελέσουν το έργο τους. 

          Β) Αν οι ελεγκτές έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των 

υποκαταστημάτων της εταιρείας. 

          Γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής (μόνο για τις 

βιομηχανικές εταιρείες)  

         Δ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

         Σύμφωνα με τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα και τις οδηγίες της ΕΛΤΕ, υπάρχουν 

τρεις τύποι εκθέσεων επισκόπησης ελληνικών ελεγκτικών προτύπων που είναι οι εξής: 

  

 Έκθεση επισκόπησης χωρίς επιφύλαξη ή με σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή. Με αυτόν τον τύπο έκθεσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής δηλώνει 

ότι δεν προέκυψε καμία παρατήρηση από τον έλεγχο του. 

 Διαφοροποιημένη Έκθεση Επισκόπησης.  

Σε αυτόν τον τύπο έκθεσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρουσιάζει τις 

παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο του, οι οποίες θα πρέπει να διατυπώνονται 

με σαφήνεια και με αναφορά στις επιπτώσεις τόσο επί των Αποτελεσμάτων Χρήσης όσο 

και επί της Καθαρής Θέσης της ελεγχόμενης εταιρείας. 

 Έκθεση επισκόπησης με άρνηση έκφρασης γνώμης.  

Αυτός ο τύπος έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας και 

στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών αποτελεί σοβαρό λόγο αναστολής 

διαπραγμάτευσης των μετόχων της εταιρείας στο Χρηματιστήριο
33

. 
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3.17 ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Η διενέργεια έκτακτου ελέγχου αναθέτεται σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή -

λογιστή που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο ύστερα από απόφαση του 

δικαστηρίου. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι, η αμοιβή των ελεγκτών για τη 

διενέργεια του ελέγχου, θα καθορίζεται, μετά την ολοκλήρωσή του, από το Εποπτικό 

Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ότι θα καταβάλλεται από την 

εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στον 

αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών. 

Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της εταιρείας, τις 

καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί 

ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, να διορίσει ως ελεγκτές λογιστές - φοροτεχνικούς α' 

τάξης μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του 

δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών αυτών, η οποία καταβάλλεται από την 

εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή του. Το δικαστήριο 

μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών. Η 

αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του 

ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της. 

Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που 

τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμενη εταιρεία, στην 

αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Αν η ελεγχόμενη 

εταιρεία έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε 

διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Εάν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, 

οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
34

. 
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3.18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ A.E. 

 

Οι ελεγκτές οφείλουν, σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική 

και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, (περιλαμβανομένων και αυτών, στα οποία τηρούνται τα πρακτικά 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων) ή 

λογαριασμού ή εγγράφου. Οι ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία 

υπόδειξη στο διοικητικό συμβούλιο και, σε περιπτώσεις παραβάσεως του νόμου ή του 

καταστατικού, να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή (υπουργό Εμπορίου, οικεία 

νομαρχία). 

Στην πράξη οι ελεγκτές της ανώνυμης εταιρείας σπανίως επιτυγχάνουν να 

εφαρμόσουν την επιταγή αυτή του νόμου και αυτό, γιατί η αμοιβή, είναι τόσο χαμηλή 

έως ασήμαντη, ώστε δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν με το έργο της 

παρακολουθήσεως - όπως το εννοεί ο νόμος. Παράλληλα, τα πρόσωπα που ορίζονται ως 

ελεγκτές ανεξάρτητα από τις γνώσεις και το κύρος που τυχόν διαθέτουν μπορεί να 

βρίσκονται σε θέση τέτοια, που δεν διευκολύνει το έργο τους. Πρέπει να τονισθεί εδώ, 

ότι οι ελεγκτές που προέρχονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών δεν αντιμετωπίζουν 

τις δυσκολίες αυτές, γιατί εργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό τους και το νόμο και 

δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς ούτε άλλους επηρεασμούς στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και η αμοιβή τους είναι ανάλογη με το χρόνο που διαθέτουν και το 

γεγονός αυτό δεν τους κάνει ιδιαίτερα ελκυστικούς στις μικρομεσαίες εταιρείες. 

Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση των μετόχων και 

να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία και 

τον ισολογισμό της εταιρείας κατά τα άνω. Ωστόσο οι ελεγκτές επιτρέπεται να παρέχουν 

στους μετόχους τις πληροφορίες που τους ζητούνται μόνο εάν δεν έχει αντίρρηση το 

διοικητικό συμβούλιο, καθώς  το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 

παροχή πληροφοριών στους μετόχους
35

. 

Τέλος, οι ελεγκτές, κατά τη διάταξη αυτή, ευθύνονται για κάθε πταίσμα, 

υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. H ευθύνη αυτή των ελεγκτών δεν μπορεί 

να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί (π.χ. στο καταστατικό της εταιρείας).  
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Οι ελεγκτές της A.E., εάν από αμέλεια θεώρησαν ως νόμιμο ισολογισμό που 

συντάχθηκε παρά το νόμο ή το καταστατικό, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών 

μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 1000 ευρώ. Σε περίπτωση, όμως, υπάρξεως 

δόλου τιμωρούνται με φυλάκιση και πλέον των τριών μηνών. 

         Οι ελεγκτές που δεν τήρησαν απόλυτη εχεμύθεια, σχετικά με όσα πληροφορήθηκαν 

για τη λειτουργία της εταιρείας, την οποία έλεγξαν, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 

τριών μηνών.  

Tα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε υπάλληλος της εταιρείας, που εκ 

προθέσεως αρνείται να δώσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία, τα οποία ζητούν οι 

ελεγκτές ή παρεμβάλλει δυσχέρειες στο έργο τους, τιμωρείται με χρηματική ποινή 

τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ
36

. 

 

 

3.19 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ως συμβούλου ή 

υπαλλήλου σε εταιρεία που ελέγχθηκε από αυτόν κατά την τελευταία διετία πριν από 

την πρόσληψή του. Η απαγόρευση αίρεται εάν προηγηθεί και ολοκληρωθεί ποιοτικός 

έλεγχος, χωρίς επιβαρυντικό αποτέλεσμα για αυτόν που πρόκειται να προσληφθεί. Η 

δαπάνη βαρύνει την εταιρεία που προσλαμβάνει. 

 Απαγορεύεται η ανάθεση ελέγχου στις επιχειρήσεις σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή 

ελεγκτική εταιρεία εφόσον παρείχαν τις υπηρεσίες κατά την προηγούμενη του ελέγχου, 

διετία. 

 Δεν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής που 

διενεργεί τον έλεγχο σε επιχειρήσεις η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δημιουργία 

οποιασδήποτε σχέσης με τις επιχειρήσεις αυτές από την οποία προξενείται συμφέροντα 

όπως: 

α) εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους 

β) συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας 
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γ) τήρηση λογιστικών βιβλίων 

δ) λογιστικές υπηρεσίες 

ε) υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή 

στ) εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές 

η) χρηματοοικονομικές προβλέψεις  

θ) υπηρεσίες έκτακτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο 

Χ.Α.Α
37

. 

 

3.20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία 

με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναβαθμίζεται σε 

ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 

Διασφάλισης. 

Το πρόγραμμα ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, η οποία εκδίδεται σε εφαρμογή του 

άρθρου 82 παράγραφος 5 και 8 του Ν.2238/1994. Ο Ν.4172/2013 ο οποίος τροποποιεί 

τον παραπάνω Νόμο, περιλαμβάνει: 

 

Α) Φορολογία Εισοδήματος 

Β) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Γ) Κ.Φ.Α.Σ 

Δ) Έλεγχος φορολογίας ακινήτων 

       1) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

       2) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

       3) Φόρος υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992) 

Ε) Τέλος χαρτοσήμου 

ΣΤ) Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων 
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Ζ) Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

Η) E-Commerce 

 

Τα βήματα ελέγχου αναλύονται ως εξής: 

 

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος: 

 Ελέγχεται ότι όλες τις ανώτερες δωρεές και χορηγίες δεν έχουν εκπέσει με βάση 

άλλη διάταξη και ότι το συνολικό ποσό των δωρεών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνουν το 

ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών 

από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής χρήσης
38

. 

 Λογιστικές επαληθεύσεις και ορθή συμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ : 

α) Συμφωνία φορολογητέων εκροών και ακαθάριστων εσόδων. 

β) Να συμφωνηθούν αναφορικά με τρεις (3) μήνες της ελεγχόμενης  χρήσης τα βάσει 

βιβλίων υπόλοιπα του λογαριασμού 54.00 με αυτά των περιοδικών δηλώσεων. 

γ) Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, να αναζητηθεί η αιτία και να 

συσχετιστεί με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή και τα σχετικά παραστατικά. 

δ) Επαλήθευση της ορθής και έγκαιρης μεταφοράς των δεδομένων από τα φορολογικά 

στοιχεία στους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. 

ε) Έλεγχος των αξίων των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη  

στ) Έλεγχος για τυχόν ύπαρξη σημαντικών ποσών (χρεωστικών υπολοίπων) που 

καταβάλλονται στο Δημόσιο με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 

 

Β) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) 

 

1) ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 
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-Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ελέγχεται 

αναφορικά με δύο (2) μήνες της ελεγχόμενης χρήσης, ο ένας (1) εκ των οποίων να είναι 

ο μήνας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, εάν υπάρχουν συναλλαγές που μπορεί να 

υπόκεινται σε ΦΠΑ.  

-Αναλύονται τα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ οργανικά έσοδα της επιχείρησης και να 

καταγράφονται: 

α) Η αιτία απαλλαγής  

β) Η ύπαρξη τυχόν παρεπόμενων εσόδων 

γ) Η ύπαρξη δικαιολογητικών απαλλαγής, τα οποία προβλέπονται από υπουργικές 

αποφάσεις
39

. 

 

2) ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 

Οι δαπάνες εκπίπτουν όταν: 

α)πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης  

         β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου,  

         γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου 

κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.  

 

Γ) Κ.Φ.Α.Σ. 

Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος 

με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύει.   

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος 

προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων 

χρήσης. 
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Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

- Ελέγχεται αν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΑΠ στην ελεγχόμενη χρήση  

- Ζητείται  από την επιχείρηση να μας προσκομίσει τα σχετικά φύλλα υπολογισμού της 

αξίας των ακινήτων, προκειμένου να διενεργηθεί επαλήθευση των υπολογισμών  της 

φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος φόρου της επιχείρησης. 

- Ελέγχεται αν έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως οι τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις ΦΑΠ  

- Ελέγχεται εάν συντρέχει ευθύνη εις ολόκληρον του ελεγχόμενου νομικού προσώπου, 

ως τελευταίου κυρίου ή επικαρπωτή, λόγω κτήσης βαρυνόμενου ακινήτου
40

.  

 

Ε) ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις με άλλες επιχειρήσεις και 

καταβάλλει ή εισπράττει κατά περίπτωση τόκους στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών.  

- Ελέγχεται ο τόπος σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση έχει προβεί στην κεφαλαιοποίηση δανειακών της 

υποχρεώσεων. 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. της 

ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό του εισοδήματος για τους δικαιούχους/λήπτες των 

αμοιβών αυτών. 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση εκχώρησης οποιασδήποτε 

απαίτησής της και να εξετασθεί περαιτέρω αν για την εν λόγω εκχώρηση προβλέπεται 

αντάλλαγμα ή όχι. 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση έχει καταρτίσει σύμβαση αναδοχής χρέους με οποιονδήποτε 

αντισυμβαλλόμενο.  

- Ελέγχεται αν υπάρχει οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης από την οποία 

να προκύπτει κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων από μετόχους ή εταίρους έξω από τα 

πλαίσια οποιασδήποτε σύμβασης. 

- Ελέγχεται αν η επιχείρηση έχει συνάψει συμφωνητικό παροχής εμπράγματης 

ασφάλειας για την εξασφάλιση οποιασδήποτε ενοχικής απαίτησης του 

αντισυμβαλλομένου και περαιτέρω να εξετασθεί αν η παροχή εμπράγματης ασφάλειας 

έχει γίνει με το ίδιο έγγραφο με το οποίο συνήφθη η κύρια σχέση ή όχι. 
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ΣΤ) ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 

-Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση 

ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να 

βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων
41

. 

-Οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, 

περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών 

καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. 

-Υπάρχει απαλλαγή παρακράτησης φόρου για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές 

υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

Ζ) ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε μία ή 

περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους 

διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων 

(ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, 

οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το 

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.  

 

Η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ E-COMMERCE 

- Ελέγχεται αν υπάρχει παρουσία στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε μέσο (site, email, 

διαφημιστικά banner). 

- Ελέγχεται αν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο. 

- Ελέγχεται αν διατηρούνται ηλεκτρονικά τα αρχεία των συναλλαγών. 

                                                 
41

 Ν. 4172/2013 



 46 

- Ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η συνδρομή που πληρώνεται για την 

παρουσία της εταιρίας στο διαδίκτυο. 

- Ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη της ιστοσελίδας.  

- Ελέγχεται το ποσό που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος σε τρίτους, εκτός από τις 

αμοιβές των εργαζομένων για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας. 

-Ελέγχεται με ποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεργάζεται η επιχείρηση για τις 

πληρωμές  μέσω διαδικτύου.  

- Ελέγχεται εάν ο παροχέας του δικτύου, αναλαμβάνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

- Ελέγχεται το είδος λογισμικού που χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.  

- Ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα. Επίσης, να ελεγχθεί 

πόσες διαφορετικές και ποιες μεταφορικές εταιρίες χρησιμοποιούνται  καθώς και ποιος 

έχει την ασφάλεια μεταφοράς. 

- Ελέγχεται εάν πραγματοποιούνται συναλλαγές με άλλες χώρες
42

. 

 

 

3.21 ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί είναι δύο εντελώς διαφορετικές 

διαδικασίες, αλλά ύστερα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο κομμάτι αυτό έχει 

διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν στενή σχέση μεταξύ τους και μπορούν εάν εφαρμοστούν 

ταυτόχρονα να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας των δυο ελέγχων που αποτυπώνονται 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι: 

 Ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ακολουθούν ένα σύνολο διεθνών 

αναγνωρισμένων προτύπων που εκδίδονται από συγκεκριμένο σε κάθε περίπτωση 

οργανισμό, όπως τα επαγγελματικά πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας. 

 Κατά τη διάρκεια και των δύο ελέγχων διενεργούνται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι 

που περιλαμβάνουν την εξέταση και ανάλυση πολλών συναλλαγών. 
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 Τόσο ο εσωτερικός έλεγχος όσο και ο εξωτερικός ενδιαφέρονται για τη λειτουργία 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει την εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών και να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό θα τη χρησιμοποιήσει.  

 Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση και του 

εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού ελέγχου. 

 Τα αποτελέσματα αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους δύο 

ελέγχους αποτυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις τους. 

 Τέλος και οι δυο έλεγχοι επιδιώκουν την όσο κατά το δυνατόν στενή συνεργασία 

μεταξύ τους
43

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το περιεχόμενο του φορολογικού πιστοποιητικού, ο 

τύπος και η ισχύς της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, το νομικό πλαίσιο που διέπει 

το φορολογικό πιστοποιητικό, οι ποινές και τα πρόστιμα, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης 

του φορολογικού πιστοποιητικού και τέλος τα πλεονεκτήματα του φορολογικού 

πιστοποιητικού. 

 

4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Το περιεχόμενο του φορολογικού πιστοποιητικού το οποίο υποβάλλεται από τους 

νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία περιλαμβάνει την «έκθεση φορολογικής 

αναμόρφωσης» και το «προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».  

Η έκθεση φορολογικής αναμόρφωσης αναφέρει όλα τα αντικείμενα που ορίζονται 

στο πρόγραμμα ελέγχου. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία κατά την 

εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις διαδικασίες 

που περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται και 

υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος και σε διάστημα μικρότερο των δέκα ημερών από την υποβολή.  

Ύστερα από σημαντικές αλλαγές, που μεταβάλλουν το πλαίσιο διενέργειας των 

φορολογικών ελέγχων, σε ότι αφορά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, την 

οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών, την έκταση και το 

βαθμό τεκμηρίωσης των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν, το βασικό πλεονέκτημα του 

νέου πλαισίου του φορολογικού ελέγχου είναι η άμεση, σε σχέση με το παρελθόν, 

οριστικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών
44

. Η οριστικοποίηση 

αυτή επέρχεται το αργότερο σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία 
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υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (στην περίπτωση που αυτή έχει 

εκδοθεί με σύμφωνη γνώμη) από τους νόμιμους ελεγκτές σε ιστότοπο του Υπουργείου 

Οικονομικών
45

. 

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό αφορά τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ των οποίων οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές ή 

ελεγκτικά γραφεία βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων και εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία 

παράλληλα με τον τακτικό έλεγχο. 

Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την 

ανάληψη ή μη του διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του 

Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, υποχρεούται να ενημερώσει για το γεγονός αυτό 

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.  

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν 

αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και 

μπορεί να υπογράφεται είτε από το νόμιμο ελεγκτή που υπογράφει την έκθεση του 

τακτικού ελέγχου ή από άλλο νόμιμο ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο 

ίδιο ελεγκτικό γραφείο. Όταν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έχουν αναλάβει να 

τον εκτελέσουν από κοινού νόμιμοι ελεγκτές από δύο ξεχωριστά ελεγκτικά γραφεία, η 

διεξαγωγή της εργασίας για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού διέπεται από 

όρους παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου ελέγχου της οικονομικής 

διαχείρισης. 

Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων 

εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων 

των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται θα πρέπει να προκύπτει 

αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για 

λόγους παραγωγικότητας καταχωρούνται σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από τους 

καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών 

εγγραφών κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο 

διαπιστώσει μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες εκτός των 
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ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η καταχώρησή τους 

σε λογαριασμούς τάξης μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού
46

.  

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην « Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και 

στο «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».  

Το προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων περιλαμβάνει: 

- Πληροφορίες για την ελεγχόμενη εταιρεία. 

- Ανάλυση των ευρημάτων του ελέγχου. 

- Βεβαίωση ότι τα δεδομένα του ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και 

αυτή διατύπωσε εγγράφως τις παρατηρήσεις της. 

- Στην περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων, τις απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και 

του λογιστή φοροτεχνικού που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει 

να αιτιολογήσει τον μη εντοπισμό της παράβασης
47

. 

 

4.2 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(ΕΦΣ) 

 

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 

διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.  

Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε χρονικό διάστημα 15 

ημερών από την υποβολή της ΕΦΣ στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην 

ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τους νόμιμους ελεγκτές και ότι οι 

φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των 

δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. 
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Σε 18 μήνες από την έκδοση ΕΦΣ με σύμφωνη γνώμη και με την προϋπόθεση ότι δεν 

έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του υπουργείου, θεωρείται 

περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου 

ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση ενδείξεων για σημαντικές παραβάσεις, που δεν 

εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. 

 

 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης.  

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους 

μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται 

από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. 

 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη. 

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την ΕΦΣ των νόμιμων ελεγκτών προκύψουν 

συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μόνο για τα θέματα για τα οποία έχει εκφραστεί 

επιφύλαξη από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Εάν υπάρχουν διαφορές που 

θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο 

ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για 

τα αντικείμενα αυτά.  

Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 

από την έκδοση της ΕΦΣ. 

 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  με αρνητικό συμπέρασμα 

αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.  

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της ΕΦΣ από τους νόμιμους ελεγκτές 

προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται 

εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
48

. 
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Η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και ο λογιστής φοροτέχνης που υπογράφει 

τις φορολογικές δηλώσεις της, υποβάλλουν υπόψη του νόμιμου ελεγκτή ή του 

ελεγκτικού γραφείου εγγράφως εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

ΕΦΣ στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, τις απόψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις 

τους. 

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται στην τήρηση 

αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του φορολογικού ελέγχου, όπου περιγράφεται 

αναλυτικά η ελεγκτική εργασία που διενεργήθηκε, με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό 

αντικείμενο που εξετάζεται και των ευρημάτων του ελέγχου. 

Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα 

ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του και να έχει υπογραφεί από 

τον υπεύθυνο νόμιμο ελεγκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήμα που περιγράφεται σε αυτό 

πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου αναλύονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα). 

2. Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας. 

3. Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία. 

4. Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.  

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και απαιτείται η πλήρης τεκμηρίωση των 

διαδικασιών και συμπερασμάτων του ελέγχου και η κατάρτιση σχετικού φακέλου. 

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών για 

την υλοποίηση του ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή, καθώς και τη συνεχή συνεργασία 

των οικονομικών υπηρεσιών του ελεγχόμενου για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων, 

ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων. 

Η τεκμηρίωση του φορολογικού ελέγχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 

αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ΕΦΣ στο Υπουργείο 

Οικονομικών
49

. 
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Δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την φορολογική αρχή 

 

Από τις εταιρείες που ελέγχονται επιλέγεται ένα δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% 

για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

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

προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (ΕΦΣ) στη βάση 

δεδομένων της ΓΓΠΣ από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες καλύπτουν όλα τα 

φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. 

Για λοιπές περιπτώσεις τακτικών ελέγχων, εκτός του δείγματος 9%, το Υπουργείο 

Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, 

μετά από συγκεκριμένη διαδικασία, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν: 

 Όταν διαπιστωθούν: 

- λήψη ή έκδοση πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων, 

- συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες, 

- στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή 

εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, 

- μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους νόμιμους ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή 

της, 

- αναφορά από τους νόμιμους ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες 

σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών 

κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του Ν. 

3693/2008 από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
50

. 

- αφύσικες διαφοροποιήσεις αμοιβών των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. 

 Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 
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 Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από 70% του κλάδου από το ίδιο 

 ελεγκτικό γραφείο. 

 Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους 

νόμιμους ελεγκτές, και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών, είναι 

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

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

προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας. Εάν δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο 

ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες, θα εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, με σχετική αναφορά στην παράγραφο «Αναφορά επί 

λοιπών θεμάτων» της ΕΦΣ. 

Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από στελέχη της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), συνεπικουρούμενα από ελεγκτές του Υπουργείου 

Οικονομικών και είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική 

αρχή. 

Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί επιλέγεται με κριτήρια που καθορίζονται από 

την ΕΛΤΕ (έλεγχος ενός φακέλου για κάθε νόμιμο ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, 

τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τριετία και έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν 

ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος). 

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκμηρίωσης των νόμιμων ελεγκτών 

και ελεγκτικών γραφείων, που είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες τις απαραίτητες 

εξηγήσεις στους ελεγκτές. 

Με βάση τα ευρήματα που θα προκύψουν  γίνονται παρατηρήσεις για βελτίωση του 

τρόπου άσκησης του έργου των νομίμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων ή, σε 

περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, γίνεται παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα 

της ΕΛΤΕ
51

. 

Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική εταιρεία, 

που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, δημοσιοποιείται στο 

Διαδίκτυο. 
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Οι αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων προσδιορίζονται 

με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση, και εκπίπτουν από τα 

φορολογητέα έσοδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. 

Οι περιπτώσεις διαφοροποιήσεων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι αντίκεινται 

στα συναλλακτικά ήθη  εξετάζονται από ειδική επιτροπή και εφόσον αυτές κριθούν ως 

αφύσικες  παραπέμπονται οι σχετικές υποθέσεις για τακτικό έλεγχο. 

 

 

4.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του φορολογικού πιστοποιητικού αναλύονται οι εξής 

περιπτώσεις: 

 Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας για 

πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της 

περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που 

έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι 

πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση. Στην ίδια έκθεση 

περιλαμβάνονται και οι απόψεις του φοροτέχνη - λογιστή. Εφόσον από μεταγενέστερο 

έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα 

φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος φορολογικής συμμόρφωσης, επιβάλλεται 

στο Νόμιμο Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 € έως 100.000 €, ανεξάρτητα αν οι 

πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη εταιρεία. Το πρόστιμο 

αυτό επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο. 

Επίσης τα πρόστιμα, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων 

του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με 

αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη εταιρεία, το Νόμιμο Ελεγκτή και το 

ελεγκτικό Γραφείο που αφορούν
52

.   

 Από τους ποιοτικούς ελέγχους (θα διενεργούνται από συνεργεία στελεχών της 

ΕΛΤΕ και του Υπουργείου Οικονομικών) μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα 
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οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου 

άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει 

παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ. 

 Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέραν των διοικητικών ή 

ποινικών συνεπειών που συνεπάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, 

φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη, για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο 

από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 1) οι νόμιμοι ελεγκτές, τα ελεγκτικά γραφεία και οι 

ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή 

παράλειψη και 2) η ευθύνη για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο των 

αμοιβών του ευθυνόμενου νόμιμου ελεγκτή για το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο. 

 

 

4.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία εντός 10 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Παράλληλα, οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται να την υποβάλλουν και ηλεκτρονικά στη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) εντός 10 ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση των ΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Συνέλευση των Εταίρων λαμβάνει χώρα το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της 

χρήσης, η εφαρμογή των παραπάνω θα οδηγούσε στην υποχρέωση υποβολής από τους 

νόμιμους ελεγκτές της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης πριν την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας από την εταιρεία
53

.  
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4.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Τα οφέλη της εταιρείας και κατ’επέκταση της οικονομικής διεύθυνσης από τη χρήση του 

φορολογικού πιστοποιητικού θα μπορούσαν να είναι τα εξής: 

 Ο ορκωτός ελεγκτής διενεργεί έλεγχο επί των φορολογικών αντικειμένων και μπορεί να 

υπάρξουν με βάση τα ευρήματα που θα προκύψουν διορθώσεις σφαλμάτων τα οποία σε 

αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από τα φορολογικό έλεγχο με αποτέλεσμα την επιβολή 

πρόσθετων φόρων. 

 Το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης είναι οριστικό και δεν υπάρχει αβεβαιότητα με 

εξαίρεση ασυνήθιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει θέμα νέων στοιχείων για 

φορολογικά αντικείμενα. 

 Ο ορκωτός ελεγκτής εντοπίζει λάθη σε συναλλαγές ή φορολογικούς χειρισμούς και δίνει 

τη δυνατότητα στην εταιρεία να διορθώσει το λάθος. 

 Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόμενο της κατάστασης των 

φορολογικών αναμορφώσεων και την τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των 

εταιρειών αυτών. 

 Υπάρχει μια σχέση διαφάνειας και βεβαιότητας ανάμεσα στην εταιρεία και στις 

φορολογικές αρχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση φανερώνει τη απαραίτητη ύπαρξη συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου εντός των εταιρειών, ειδικά των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν 

υψηλό κύκλο εργασιών ή είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Μάλιστα οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να είναι πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που εκτελούν τις ελεγχόμενες 

πράξεις, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και αντικειμενικότητα του ελέγχου. 

Ωστόσο δεν αποτελεί πανάκεια ο εσωτερικός έλεγχος εντός των εταιρειών. 

Ανέκαθεν στην ελεγκτική επιστήμη η κατάλληλη ασφαλιστική δικλείδα είναι ο 

ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, διότι δεν υπάρχει εξαρτημένη / υπαλληλική σχέση 

εργασίας και εξαλείφεται ο κίνδυνος αλλοίωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου, που αξίζει 

να σημειωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιοποιούνται. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πούμε πως εξαιτίας του περίπλοκου και 

φοροεισπρακτικού φορολογικού συστήματος, οι επιχειρήσεις επωμίζονται, σε ετήσια 

βάση, μεγάλο κόστος σε διαδικασίες ελέγχου, ενώ λόγω του ελλιπούς νομικού πλαισίου 

του φορολογικού συστήματος, τα παρελθόντα έτη δεν θεωρούνται οριστικά κλεισμένα 

και μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει τακτικός φορολογικός έλεγχος από το κράτος για 

αυτά τα έτη. 

Τα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό αποτελεσματικού, 

αξιόπιστου και δίκαιου συστήματος φορολογικού ελέγχου, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία, προκειμένου να 

επιτευχθεί απλοποίηση διαδικασιών ελέγχου και μείωση της αντίστοιχης δαπάνης. Μόνο 

τότε θα μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον της ελεγκτικής επιστήμης με αισιοδοξία. 

Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια θεωρητική προσέγγιση των διαδικασιών 

ελέγχου χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές οι διαδικασίες και οι έλεγχοι 

εφαρμόζονται στην πράξη και αυτό αποτελεί έναν από τους περιορισμούς της. Ωστόσο, η 

εμπειρική εξέταση των ανωτέρω θεμάτων προτείνεται ως θέμα για μελλοντική έρευνα. 
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