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Περίληψη 

 

Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Για να γίνει όμως αυτό εφικτό είναι 

αναγκαίο να κατανοηθούν ποια στοιχεία επηρεάζουν την εικόνα των οικονομικών 

καταστάσεων και ποιες αρχές αν υιοθετηθούν μπορούν να  ενισχύσουν την ποιοτική 

καταγραφή και παράθεση των οικονομικών συναλλαγών. 

 Σε μία προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ζητήματα, και κυρίως να 

δομηθεί μία ελεγκτική διαδικασία που να είναι σε θέση εφαρμοζόμενη να 

εξασφαλίζει πάντοτε υψηλής ποιότητας οικονομικές καταστάσεις, τόσο διεθνώς όσο 

και εγχώρια έγιναν προσπάθειες να συνταχθούν ελεγκτικά πρότυπα. Τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα πλέον είναι το σημείο αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας και 

για τον λόγο αυτό έχουν αποδοθεί και υιοθετηθεί και στην Ελλάδα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, όπως αποδόθηκαν από την ΕΛΤΕ στην ελληνική, 

μαζί με την σχετική νομοθεσία που είναι συνταγμένη με γνώμονα την ελληνική 

οικονομική πραγματικότητα, οι ελεγκτές εξασφαλίζουν την δυνατότητα πλέον να 

προβαίνουν σε αναλυτικό έλεγχο των επιχειρήσεων, και να εξάγουν ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με την ποιότητα της σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά και της παρεχόμενης από αυτές πληροφόρησης. 

 Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα ελέγχου έχουν καίριο ρόλο στην 

πραγμάτωση του ελέγχου και στην διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου, υπάρχουν 

στοιχεία τα οποία αν και δεν αναφέρονται σε αυτά, επηρεάζουν ουσιωδώς την 

ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά, που ως επί το πλείστον 

έχουν αναδειχθεί μέσα από εμπειρικές προσεγγίσεις, δεν πρέπει να παραγκωνίζονται, 

και για τον λόγο αυτόν αναφέρονται στην παρούσα εργασία. 

 Πριν όμως από την προαναφερθείσα ανάλυση, είναι δόκιμο να αναλυθούν οι 

έννοιες κλειδιά οι οποίες σχετίζονται με την συγκεκριμένη μελέτη, όπως η έννοια του 

ελέγχου, οι μορφές του, ο ρόλος του ελεγκτή, κλπ.    
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

Ο έλεγχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με όλες τις οικονομικές πράξεις και 

αναπροσαρμόζεται ώστε να συμβαδίζει με τις επιτακτικές ανάγκες της εκάστοτε 

εποχής. Στα πλαίσια αυτών των αναγκών, συντάχθηκαν τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, 

που αποτελούν το σημείο αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας. Ωστόσο, παρά το 

γεγονός ότι έχουν σημαντικό ρόλο στην πραγμάτωση του ελέγχου και στην 

διασφάλιση της ποιότητάς του, υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 

ουσιωδώς την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική. Σκοπός της 

εργασίας είναι η μελέτη των στοιχείων που επηρεάζουν την εικόνα των οικονομικών 

καταστάσεων και των αρχών που αν υιοθετηθούν μπορούν να  ενισχύσουν την 

ποιοτική καταγραφή και παράθεση των οικονομικών συναλλαγών, μέσω της 

επισκόπησης της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. Με δεδομένο ότι η ποιότητα ελέγχεται και τεκμηριώνεται μέσω του 

ελέγχου, εξετάζεται πως προέκυψε η ανάγκη για έλεγχο και πως αυτή μετεξελίχθηκε 

σε οργανωμένες δόμες ελέγχου. Πραγματοποιείται μία αναδρομή στην ελεγκτική 

επιστήμη, τα χαρακτηριστικά και τα κύρια θέματά της, καθώς και στις μορφές 

ελέγχου. Μελετάται  το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η διαδικασία του 

ελέγχου στην Ελλάδα και εξετάζονται οι κυριότερες παράγραφοι των διεθνών 

προτύπων ελέγχου, που είναι σχετικές με το έργο αξιολόγησης της ποιότητας και 

αντικειμενικότητας των οικονομικών καταστάσεων. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί μία σύνοψη των σημαντικότερων παραγόντων 

που επηρεάζουν ουσιωδώς την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτοί 

καταγράφονται από μία σειρά σχετικών μελετών και ερευνών. Αναλύονται κυρίως 

κριτήρια όπως η αμοιβή του ελεγκτή, το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και ο 

χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου, που έχουν αποδειχθεί πως είναι παράγοντες με 

υψηλό ειδικό βάρος. 
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 Ακολούθως, έπεται μία ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου που είναι σε ισχύ 

στην χώρα, με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου να έπονται, για να εξασφαλιστεί μία 

συνολική εικόνα των κατευθύνσεων που πλέον έχουν στην διάθεση τους οι ελεγκτές, 

ώστε να προβαίνουν στην συστηματική και αναλυτική αξιολόγηση της σύνταξης και 

δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, αλλά και της  ποιότητας της 

πληροφορίας που εμπεριέχουν.  

 Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς και τις 

προτάσεις για περεταίρω μελλοντική έρευνα. Στο σημείο αυτό γίνεται μία κριτική 

επισκόπηση της μεθόδου καταγραφής και αξιολόγησής των οικονομικών 

καταστάσεων, βάσει των όσων διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία.    
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Κεφάλαιο 2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

Η ακόλουθη ενότητα αποτελεί το βιβλιογραφικό μέρος της παρούσας εργασίας. 

Στόχος του είναι να καταγραφούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Όπως προκύπτει από την αρθρογραφία, υπάρχουν 

σημαντικές αποκλίσεις από την ιδανική εικόνα του ελέγχου, παρά την σαφήνεια της 

κείμενης νομοθεσίας. Αυτές οι αποκλίσεις, επιχειρείται να ερμηνευτούν, πάντα βάσει 

των σημαντικότερων ερευνών που έχουν λάβει χώρα στον τομέα αυτό, τα τελευταία 

χρόνια. Ο τρόπος παράθεσης της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση 

του κάθε σημαντικού παράγοντα επηρεασμού του εξωτερικού ελέγχου, στηρίζοντας 

τον με τις κατάλληλες αναφορές. 

 

  2.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Σε μία μελέτη του προηγούμενου έτους οι Sawan και Alsaqqa (2013)1, συνέκριναν το 

μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας που διενεργεί τον έλεγχο, με τα αποτελέσματα της 

ελεγκτικής διαδικασίας στον τομέα της ποιότητας. Οι συγγραφείς προσμέτρησαν 

στην ανάλυση τους και την γνώμη των ελεγχόμενων επί των ελεγκτών τους.  

Στην μεγάλη πλειονότητα τους οι ελεγχόμενοι εμπιστεύονται τις μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες, μία στάση που είναι συνεπής σε όλες τις εταιρείες του 

δείγματος, που εκτείνονται από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές  ως μικρής εμβέλειας 

τοπικές επιχειρήσεις.  

Παράλληλα όμως φανερώθηκαν και κάποια επιπρόσθετα στοιχεία υπέρ της 

συνεργασίας με κάποια εκ των τεσσάρων ελεγκτικών εταιρειών. Αρχικά, οι επενδυτές 

τις εμπιστεύονται περισσότερο και άρα οι ελεγμένες από αυτές επιχειρήσεις είναι πιο 

ελκυστικές, καθώς θεωρείται (ορθώς) πως παρέχουν ποιοτικότερες πληροφορίες και 

                                                 
1Sawan, N., &Alsaqqa, I. (2013). Audit firm size and quality: Does audit firm size influence audit 
quality in the Libyan oil industry?.African Journal of BusinessManagement, 7(3), 213-226. 
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εκθέσεις. Με τον τρόπο αυτό οι μεγαλύτερες εταιρείες συνεργάζονται με τις 

κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές οι μετοχές τους στο 

κοινό. 

Επίσης οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες είναι πιο σθεναρές κατά την 

αντίσταση τους έναντι στις πιέσεις των διοικήσεων των ελεγχόμενων εταιρειών. Αυτό 

το γεγονός, παρά ότι της οδηγεί στην απώλεια μέρους της αγοράς, τις καθιστά 

ιδιαιτέρως επιθυμητές στις σύννομες εταιρείες που επιδιώκουν ορθή αξιολόγηση των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 Τέλος, οι μεγάλου μεγέθους ελεγκτικές εταιρείες είναι ως επί το πλείστον 

ανεξάρτητες και δεν υπόκεινται σε καμίας μορφή τρίτη πίεση, εξασφαλίζοντας ακόμη 

ποιοτικότερο και αμερόληπτο έργο, ένα χαρακτηριστικό ευρέως αναγνωρισμένο από 

τους επενδυτές.   

Οι Geiger και Rama (2006)2 σε μία έρευνα τους μελέτησαν κατά πόσο το 

μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας σχετίζεται με την δημοσίευση ποιοτικών 

οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση ανάγεται στον αριθμό των εκθέσεων που 

δημοσιεύονται ως goingconcern ή όχι. Όταν οι ελεγχόμενοι τείνουν να 

αντιμετωπίζουν ζητήματα που υπονομεύουν την συνέχεια της δραστηριότητας τους 

σε βάθος χρόνου, τότε παρουσιάζεται μία τάση οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες να 

στοιχειοθετούν οικονομικές εκθέσεις υψηλότερης ποιότητας.   

Ο Moore et al., (2006)3 ισχυρίζεται ότι η ποιότητα του ελέγχου βελτιώνεται 

γιατί ο ελεγκτής γνωρίζει εκ των έσω την νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργίας της 

ελεγχόμενης εταιρίας, δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί και η πιθανότητα η οικειότητα 

αυτή να επηρεάσει αρνητικά την αυστηρότητα που οφείλει να επιδείχνει ο ελεγκτής 

απέναντι στην επιχείρηση που ελέγχει.  

Οι Leventisetal. (2005)4 σε σχετική έρευνα τους απέδειξαν πως η ποιότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης που παρέχεται από τις οικονομικές καταστάσεις που 

ελέγχονται από τους ελεγκτές επηρεάζονται άμεσα από το χρόνο που απαιτείται για 

                                                 
2 Geiger, M. A., & Rama, D. V. (2006). Audit firm size and going-concern reporting accuracy. 
AccountingHorizons, 20(1), 1-17. 
3 Moore, D. A., Tetlock, P. E., Tanlu, L., &Bazerman, M. H. (2006). Conflicts of interest and the case 
of auditor independence: Moral seduction and strategic issue cycling. Academy of Management 
Review, 31(1), 10-29. 
4Leventis, S., Weetman, P., &Caramanis, C. (2005). Determinants of audit report lag: Some evidence 
from the Athens Stock Exchange. International Journal of Auditing, 9(1), 45-58. 
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να ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία. Όσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για να 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος τόσο φθίνει και η ποιότητα του. Το ζήτημα είναι ακόμη 

μεγαλύτερο στις αναπτυσσόμενες και νεόδμητες αγορές, στις οποίες το μόνο 

αξιόπιστο μέσο πληροφόρησης σχετικά με την  οικονομικής κατάσταση μίας 

επιχείρησης είναι οι οικονομικές της καταστάσεις. Αν αυτές δεν είναι υψηλής 

ποιότητας οι επενδυτές είναι έρμαιο της πιθανής χειραγώγησης τους.  Οι συγγραφείς 

εξετάζουν σε τι βαθμό οι καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

έχουν επίδραση στην εικόνα του ελέγχου.  

 Όπως φαίνεται από την ανάλυση, υπάρχει ισχυρή στατιστική σημαντικότητα 

ανάμεσα στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του ελεγκτικού έργου, και το είδος 

του ελεγκτή. Οι ελεγκτές διχοτομούνται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι 

ελεγκτές που εργάζονται συνεργαζόμενοι με μία από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες 

(Deloitte& Touche, Ernst&Young, KPMG και Price Waterhouse Coopers) και η 

δεύτερη αφορά τους ελεγκτές που εργάζονται σε μικρότερες ελεγκτικές εταιρείες.  

 Ακόμη η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του ελέγχου σχετίζεται άμεσα με 

την ύπαρξη σπάνιων και ξεχωριστών συναλλαγών ή λογαριασμών. Επιπροσθέτως, 

αποδεικνύεται πως όταν οι ελεγκτές γνωμοδοτούν με επιφύλαξη επί της ποιότητας 

των οικονομικών καταστάσεων η ολοκλήρωση του ελέγχου διαρκεί πέραν του 

αναμενόμενου.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως η καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση του ελέγχου μπορεί να αποφευχθεί όταν η ελεγχόμενη εταιρεία 

συνεργάζεται με μία μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και όταν η αμοιβή του ελεγκτή είναι 

υψηλή και άρα ο ελεγκτής έχει την διάθεση να εργαστεί με περισσότερο ζήλο και 

αφοσίωση. Αντιθέτως αν υπάρχει η πεποίθηση πως η έκθεση του ελεγκτή θα είναι 

αρνητική, η  διάρκεια του ελέγχου παρατείνεται δραματικά. 

Οι Leventis και Caramanis (2005)5 σε επόμενη τους έρευνα εξέτασαν και πάλι 

ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελέγχου. Η 

ποιότητα του ελέγχου συνδέθηκε με τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος σαν δείκτης έλλειψης ή ύπαρξής ποιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη 

                                                 
5Leventis, S., &Caramanis, C. (2005). Determinants of audit time as a proxy of audit quality. 
ManagerialAuditing Journal, 20(5), 460-478. 
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καταγράφει και την πρόσφατα υιοθετημένη πρακτική της εφαρμογής των – τότε – 

νέων διεθνών λογιστικών προτύπων.  

 Για να είναι εφικτή η προσέγγιση τους στον τομέα της ποιότητας, οι 

συγγραφείς συνέκριναν τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο που περιγράφεται από το 

ΣΟΕΛ ως ικανός για να αποπερατωθεί μία ελεγκτική διαδικασία επιτυγχάνοντας το 

ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, με τις ώρες εργασίας που χρεώθηκαν στην 

ελεγχόμενη εταιρεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των οικονομικών 

καταστάσεων της.  

 Κατά την πραγματοποίηση της ανάλυσης, οι συγγραφείς όρισαν έναν δείκτη 

ελεγκτικής απόδοσης, υπολογισμένο ως το πηλίκο των δαπανηθέντων ωρών στην 

πραγματικότητα, προς το ελάχιστο προβλεπόμενο πλήθος τους. Τα ευρήματα 

δείχνουν πως οι ελεγκτικές εταιρείες που ανήκουν στις μεγάλες 4 του κλάδου, τείνουν 

να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ελεγκτική διαδικασία και άρα να 

εξασφαλίζουν ποιοτικότερες οικονομικότερες καταστάσεις για τους επενδυτές και 

πληρέστερες εκθέσεις ελέγχου.  

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ικανό πλήθος ελεγκτικών εταιρειών 

ολοκληρώνει τον έλεγχο σε χρόνο πολύ μικρότερο από τον ελάχιστο κατά ΣΟΕΛ, 

πράγμα που γεννά ερωτήματα τόσο για την ποιότητα όσο και το βάθος του 

πραγματοποιθέντος ελέγχου.    

 Από τις παραπάνω έρευνες παρατηρούμε κυρίως πως ο χρόνος που διαρκεί 

ένας έλεγχος όταν αποκλίνει από την αναμενόμενη διάρκεια του σημαντικά, και προς 

τις δύο κατευθύνσεις, η ποιότητα του ελέγχου πέφτει σημαντικά. Για τον λόγο αυτό ο 

έλεγχος  πρέπει να τελείται συντονισμένα και να αμείβεται ικανοποιητικά ώστε οι 

ελεγκτές να έχουν κίνητρο να καταβάλλουν ουσιαστική προσπάθεια και να μην 

αντιμετωπίζουν τον έλεγχο διεκπεραιωτικά. Παράλληλα όμως, ο έλεγχος όταν 

εκτείνεται υπέρμετρα χρονικά, συχνά χάνει την ουσία του και έτσι ο πολύς χρόνος 

που αφιερώνεται στην ελεγκτική διαδικασία δεν είναι πανάκεια.    

Σύμφωνα με τον Krishnan (2005)6 η ελεγκτική διαδικασία είναι αποδοτική 

όταν μέσω των δομών του εσωτερικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής είναι σε θέση 

να αναγνωρίζει επακριβώς το σύνολο και την φύση όλων των δραστηριοτήτων και 

                                                 
6 Krishnan, J. (2005). Audit committee quality and internal control: An empirical analysis. The 
accountingreview, 80(2), 649-675. 
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συναλλαγών που τελούνται στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης, με σκοπό 

τον σχεδιασμό μίας ορθής πολιτικής ελέγχου. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας εντοπίζει 

μία σειρά αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου, που όταν είναι παρούσες, η ποιότητα 

του ελέγχου υπονομεύεται, τις οποίες όμως δεν αναλύει περεταίρω. 

Πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται απόλυτα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ελεγκτή. Η εκπαίδευση, η 

εμπειρία και οι διαπιστεύσεις του ελεγκτή διασφαλίζουν αποτελεσματικότερο και πιο 

αξιόπιστο έλεγχο (Francis, 2004)7. Τα υψηλά όμως προσόντα του ελεγκτή αυξάνουν 

και τις οικονομικές του απολαβές. 

Οι Carcello και Neal (2003,2000)89 μέσω της δικής τους έρευνας απέδειξαν 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος όταν είναι αποδοτικός, είναι και μία ορθή μέθοδος άσκησης 

εξουσίας. Μιας και οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν την υπόσταση και λειτουργία 

τους με την απαραίτητη σοβαρότητα δεν θα επέτρεπαν σε καμία περίπτωση να 

βρεθούν στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν μία μη θετική ελεγκτική έκθεση, 

έχουν ασκήσει την εξουσία τους σε κάθε τομέα όπου είναι πιθανό να εντοπιστούν 

αλλοιώσεις στα οικονομικά στοιχεία.  Άρα προσφέρουν ουσιωδώς στην εξύψωση του 

επιπέδου της οικονομικής πληροφόρησης.    

              Η κατάσταση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει και τις 

ελεγκτικές εταιρίες, οι οποίες στη προσπάθειά τους να προσελκύσουν νέους πελάτες 

προβαίνουν σε μειώσεις των αμοιβών τους. Οι μειώσεις αυτές των ελεγκτικών 

αμοιβών όμως μπορεί να προέρχονται και από τις ίδιες τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. 

H πλειονότητα των εταιριών επιλέγει την ελεγκτική εταιρία με την οποία θα 

συνεργαστεί με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών που θα της παράσχει, 

συνεκτιμώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες των ελεγκτών που έχει 

στο δυναμικό της. Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις που τα διοικητικά στελέχη 

στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα κόστη επιλέγουν ελεγκτική εταιρία βάσει της 

                                                 
7 Francis, J. R. (2004). What do we know about audit quality?.The British accountingreview, 36(4), 
345-368. 
8Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2003). Audit committee composition and auditor reporting. The 
Accounting Review, 75(4), 453-467. 
9Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2000). Audit committee characteristics and auditor dismissals following 
“new” going-concern reports. The Accounting Review, 78(1), 95-117. 
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ελεγκτικής αμοιβής. Οι μειωμένες αμοιβές των ελεγκτικών αμοιβών ενέχουν τον 

κίνδυνο αλλοίωσης της ποιότητας του ελέγχου (Abbottetal. 2003)10. 

Η μεγάλη ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών αποτελεί το κλειδί για 

αξιόπιστες οικονομικές αναφορές και διευρυμένη αξιοπιστία της αγορά. Καθήκον της 

διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρίας αλλά και του εξωτερικού ελεγκτή είναι τα 

διαφυλάξει.  

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο του εξωτερικού 

ελεγκτή, αυξάνοντας το χρόνο που απαιτείται να δαπανήσει για να διεκπεραιώσει τον 

έλεγχο. Αυτές οι συνθήκες θα οδηγούσαν σε αύξηση της ελεγκτικής αμοιβής. 

Αντίθετα, ο ελεγκτής καλείται να απορροφήσει τη μείωση που επιβάλλεται από τις 

ελεγχόμενες εταιρίες οι οποίες υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης καλούνται να 

μειώσουν τις δαπάνες τους, συμπεριλαμβανομένης και της ελεγκτικής αμοιβής 

(Carcelloetal., 2002)11.  

Πολλές μεγάλες και μικρές εταιρίες επικεντρώνονται στην ποιότητα των 

ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν και δεν υποκύπτουν στις μειώσεις αμοιβών για 

να διατηρήσουν πελάτες, θεωρώντας ότι διακινδυνεύει η αξιοπιστία της δουλειάς 

τους. Αντιθέτως,ορισμένες ελεγκτικές εταιρίες προσφέρουν μειωμένες τιμές είτε 

επειδή επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα κέρδη που ανακοινώνουν, ή να 

καλύψουν άμεσα τα σταθερά τους κόστη, ή να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού 

κατά τις δύσκολες επαγγελματικά περιόδους, ή κυρίως να διατηρήσουν ή να 

αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς. Μπορεί επίσης οι χαμηλές τιμές να είναι 

πρόσκαιρες στην προσπάθεια της ελεγκτικής εταιρίας να εδραιωθεί στο χώρο και να 

μην μπορούν να καταστούν βιώσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Προσπάθειες που γίνονται από κάποιες ελεγκτικές εταιρίες να προωθήσουν 

επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες τους ή να ανακάμψουν οικονομικά μέσω της 

μείωσης της ελεγκτικής αμοιβής σε βάθος χρόνου, αίρουν ζητήματα σχετικά με την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και την αναποτελεσματικότητα του ελέγχου. Ακόμη, οι 

μειώσεις αυτές στις ελεγκτικές αμοιβές προκαλούν μεγάλη πίεση στο προσωπικό των 

ελεγκτικών εταιριών, που καλείται να φέρει εις πέρας τον ίδιο όγκο εργασίας σε 

                                                 
10 Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., &Raghunandan, K. (2003). The association between audit 
committee characteristics and audit fees. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(2), 17-32 
11Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley, R. A. (2002). Board Characteristics and 
Audit Fees. Contemporary Accounting Research, 19(3), 365-384. 
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λιγότερο χρόνο, οδηγώντας σε προβληματισμούς σχετικά με την ποιότητα του 

ελέγχου που πραγματοποιείται. 

             Η ανεξαρτησία του ελεγκτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιρροή που 

δέχεται από τη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας. Ο εξωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται και να συγκαλεί ανεπίσημες ιδιωτικές 

συναντήσεις χωρίς την εποπτεία της διοικούσας αρχής, ώστε να ενισχύεται η 

διαφάνεια και η ποιότητα των ελεγκτικών αναφορών. 

 Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι η φήμη και η εμπειρία του ελεγκτή συνδέεται 

με την ανεξαρτησία, αφού σύμφωνα με ορισμένες έρευνες ο υψηλά καταρτισμένος 

εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να αντισταθεί στις πιέσεις που ίσως δεχθεί από 

διευθυντικά στελέχη ή τη διοίκηση οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα 

προσωπικά ή εταιρικά συμφέροντα. 

Από άλλη οπτική γωνία, η ανεξαρτησία του ελεγκτή μπορεί να συνδέεται με 

σχέση που είχε αναπτύξει στο παρελθόν ο εξωτερικός ελεγκτής με την ελεγχόμενη 

εταιρία (Bazermanetal. 2002)12. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στελεχών 

επιχειρήσεων που αργότερα εργάζονται σε ελεγκτικές εταιρίες.  

O Moizer (1997)13
μέσω της ανάλυσης που πραγματοποίησε απέδειξε πως η 

φήμη του ελεγκτή και της ελεγκτικής εταιρείας είναι παράγοντες καθοριστικοί για 

την πραγματοποιούμενο έλεγχο.  Η προηγούμενη φήμη του ελεγκτή και τις 

ελεγκτικής εταιρίας δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ως προς τις 

ελεγκτικές αναφορές που απορρέουν από την ελεγκτική διαδικασία. Η θέση του 

Moizer τεκμηριώνεται μέσω της υψηλότερης αμοιβής που λαμβάνουν οι ορκωτοί 

ελεγκτές, εργαζόμενοι σε εταιρείες πολύ καλής φήμης, εν αντιθέσει με τις αμοιβές 

που λαμβάνουν οι ελεγκτές που εργάζονται σε εταιρείες μικρότερης φήμης. 

Σύμφωνα με τους Pong καιWhittington, (1994)14, η υψηλή ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής τεχνολογίας που έχουν στην 

διάθεση τους οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες καθώς και το αμέριστο αίσθημα 

ευθύνης κατά την διενέργεια του ελέγχου.  
                                                 
12Bazerman, M. H., Loewenstein, G., & Moore, D. A. (2002). Why good accountants do bad audits. 
Harvardbusinessreview, 80(11), 96-103. 
13Moizer, P. (1997). Auditor reputation: The international empirical evidence. International Journal of 
Auditing, 1(1), 61-74. 
14 Pong, C. M., & Whittington, G. (1994). The determinants of audit fees: Some empirical models. 
Journal of BusinessFinance&Accounting, 21(8), 1071-1095. 
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  Η DeAngelo (1981)15 αντιτάχθηκε στην άκριτα υιοθετημένη πεποίθηση ότι ο 

έλεγχος δεν κρίνεται ποιοτικά από το ποια εταιρεία τον διενεργεί, αναφορικά ιδίως με 

το μέγεθος της. Αντίθετα με αυτήν την άποψη, απέδειξε πως το μέγεθος της 

ελεγκτικής εταιρείας είναι παράγοντας καθοριστικός για την ποιότητα του ελέγχου.  

 Ο πρώτος λόγος που οδηγεί στο συμπέρασμα αυτό είναι το γεγονός ότι οι 

μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες έχουν στοιχεία που μόνο το μέγεθος τους μπορεί να 

εξασφαλίσει, όπως η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.  

 Ακόμη οι μεγάλες εταιρείες έχουν επιπρόσθετα κίνητρα να τελέσουν τον 

έλεγχο όσο καλύτερα γίνεται. Η λογική είναι η ακόλουθη: όσο μικρότερη είναι η 

εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο, τόσο πιθανότερο είναι να εξαρτάται η πορεία της 

από την ύπαρξη και την συνεργασία με κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά. Υπό το πρίσμα 

αυτών των συνθηκών, κάποιες εξ αυτών εμφανίζονται πιο δεκτικές να παραβλέψουν 

κάποια λάθη ή παρατυπίες ή ακόμη και να μην διενεργήσουν τον έλεγχο με πλήρη 

συνέπεια στις αρχές ελέγχου, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Αντιθέτως, οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να 

αποκαλυφθεί πως έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν από 

κάποια εξ αυτών, και περιέχουν ουσιώδη λάθη ή παραλείψεις. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο 

θα απομάκρυνε από αυτές ένα μεγάλο όγκο ποιοτικών πελατών, που λειτουργούν με 

βάση το γράμμα του νόμου, ένα πλήγμα πολύ βαρύτερο σε σχέση με όποιο όφελος 

συνεπάγεται η ικανοποίηση ενός και μόνο πελάτη. Με εφαλτήριο αυτήν την 

παρατήρηση, μία σειρά κατευθύνσεων συντάχθηκαν από τον AICPA 

(SpecialCommitteeonSmallandMediumSizedFirms) στις ΗΠΑ που δόθηκαν στους 

ελεγκτές, πράγμα που ενισχύει την ορθότητα αυτής της θέσης. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3), 
183-199. 
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Κεφάλαιο 3. Θεσμικό Πλαίσιο 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 

Η πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται στο πως προέκυψε η ανάγκη για έλεγχο, 

και πως αυτή η ανάγκη μετεξελίχθηκε σε οργανωμένες δομές ελέγχου,  που 

εισήχθησαν ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο έλεγχος εισήχθη στην ελληνική 

πραγματικότητα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, και για μεγάλη χρονική 

περίοδο ήταν τυπικός και αναποτελεσματικός. Στην σχετική παράγραφο αναλύονται 

οι λόγοι αυτής της κατάστασης. Τα χρόνια που ακολούθησαν ο έλεγχος 

μετεξελίχθηκε σε μία απόλυτα συντονισμένη προσπάθεια, που εκτελείται από άρτια 

εκπαιδευμένους ελεγκτές, οι οποίοι πλέον έχουν στην διάθεση τους σαφείς 

κατευθύνσεις και ένα άρτιο νομικό πλαίσιο για να τελέσουν το έργο τους.  

 Στη δεύτερη ενότητα, επιχειρείται να οριστεί η ελεγκτική επιστήμη.  Το 

σημείο αυτό είναι καίριο καθώς η ελεγκτική επιστήμη και τα χαρακτηριστικά της, 

μας απασχολεί σε όλη την έκταση της εργασίας αυτής. Έπειτα αναφερόμαστε στα 

κύρια θέματα τα οποία πραγματεύεται η ελεγκτική επιστήμη. 

Η τρίτη ενότητα που ακολουθεί διχοτομείται στον εσωτερικό και τον 

εξωτερικό έλεγχο. Το πρώτο μέρος αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, και τους λόγους οι 

οποίοι τον καθιστούν αναγκαίο. Επίσης, στην ενότητα αναφέρονται τα είδη του 

εσωτερικού ελέγχου, και τα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής που μπορεί αυτός να 

λάβει. Το επόμενο μέρος περιγράφει τον εξωτερικό έλεγχο. Πρωτίστως αναλύονται οι 

λόγοι για τους οποίους προέκυψε η αναγκαιότητα για την ύπαρξη εξωτερικού 

ελέγχου, και ποιά είναι η πραγματική συνεισφορά του στην ελεγκτική επιστήμη. 

Έπειτα αναφέρονται οι μέθοδοι που υιοθετούνται κατά την πραγματοποίηση του 

εξωτερικού ελέγχου. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι της ενότητας πραγματεύονται τις 

ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.   

 Η τέταρτη ενότητα αφορά το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η 

διαδικασία του ελέγχου στη χώρα. Επίκεντρο αποτελεί ο νόμος περί ανωνύμων 

εταιρειών 2190/1920, ο οποίος ορίζει τις σημαντικότερες πτυχές της ελεγκτικής 

διαδικασίας, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.  



12 
 

 

3.2 Ιστορική εξέλιξη της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του ελεγκτικού 

επαγγέλματος στην Ελλάδα 

 

Η ανάγκη για την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού στην χώρα διαπιστώθηκε` από τις 

αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήδη από την υιοθέτηση του νόμου 2190/1920 ήταν 

προφανές πως η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας δεν ήταν εφικτό να αφεθεί στους 

υπάρχοντες φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Η κατάσταση παρόλα αυτά, ελέω και 

της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία βρέθηκε η χώρα, έμεινε ως είχε μέχρι το 

1956. Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή δεν ήταν οργανωμένο με τη σαφήνεια που 

επιβάλλει ένα συγκεκριμένο γνωστικό πλαίσιο και μία ακριβής διαδικασία ελέγχου. 

Αναπόφευκτα ο πραγματοποιούμενος έλεγχος ήταν τυπικός και ανεπαρκής. 

 Ο έλεγχος που πραγματοποιούνταν στηριζόταν αποκλειστικά στις οδηγίες του 

νόμου 2190/1920 γνωστός ως ο νόμος «περί ανωνύμων εταιρειών». Η σχετική 

αρθρογραφία της εποχής αναφέρει πως"ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας στη Χώρα 

μας είναι πράξη καθαρώς τυπική, αποτελούσα ειρωνεία έναντι της Πολιτείας όσον 

και έναντι των μετόχων και λοιπών ενδιαφερόμενων, διότι, όπως είναι γνωστό σε 

όλους, στην πράξη οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση ελεγκτές περιορίζουν τη 

δράση τους στην υπογραφή της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετοιμασθείσης δι' 

αυτούς εκθέσεως". 

 

3.2.1 Η αιτία της αρχικής αποτυχίας του ελέγχου 

 

Η χωρίς διενέργεια ελέγχου τυπική υπογραφή της Έκθεσης Ελέγχου, από τους 

Ελεγκτές του κωδ. Ν. 2190/1920, οφειλόταν στο ότι οι ελεγκτές αυτοί δεν ήταν 

επαγγελματίες ελεγκτές και ο νόμος δεν απαιτούσε κανένα προσόν, με αποτέλεσμα 

να διορίζονταν ελεγκτές πρόσωπα οποιουδήποτε επαγγέλματος και ανεξάρτητα την 

μόρφωση τους. Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές διορίζονταν και αμοίβονταν από τη 

Διοίκηση της εταιρείας (αφού η Γενική Συνέλευση πάντοτε απλώς επικύρωνε την 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου), τις πράξεις της οποίας καλούνταν να 

ελέγξουν και συνεπώς υπήρχε σοβαρή εξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. 
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 Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε στα πρότυπα 

μίας ορθά δομημένης μορφής από το 1957. Οι επαγγελματίες ελεγκτές συνέστησαν 

ένα σώμα με νομική υπόσταση, στην οποία διασφαλιζόταν η ανεξαρτησία της γνώμης 

του ελεγκτή. Ειδάλλως η όλη προσπάθεια θα ήταν καταδικασμένη εξ αρχής. Την 

εκπαίδευση των ελεγκτών την αναλάμβανε το ίδιο το σώμα, προετοιμάζοντας 

ορκωτούς λογιστές που έλεγχαν τις οικονομικές καταστάσεις με μέθοδο και ακρίβεια, 

εξάγοντας ουσιαστικά συμπεράσματα για την ορθή ή μη σύνταξη τους. Η δομή αυτή 

διατηρήθηκε μέχρι το 1992. 

 Από το 1992 και έπειτα το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών δεν υφίσταται. 

Στην θέση του Σώματος συστήθηκαν ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες επωμίστηκαν την 

ευθύνη του ελέγχου. Οι εταιρείες υπάγονται στο νέο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. 

 

3.3 Η ελεγκτική επιστήμη 

 

Ο Τσακλάγκανος (2005)16
ορίζει την ελεγκτική ως το σύνολο των κανόνων, αρχών 

και ενεργειών, µε βάση τις οποίες διενεργείται κάθε λογιστικό-διαχειριστικός έλεγχος 

µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων  συμπερασμάτων σχετικά µε κάποια 

οικονομική διαχείριση. 

            Η ελεγκτική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της Λογιστικής. Η 

ελεγκτική (Ρογδάκη, 2004)17 είναι ο κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων που 

πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια 

ελέγχου σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας.  

           Ο Μπαμπινιώτης (2002)18, ορίζει την  ελεγκτική ωςτον επιστημονικό κλάδο 

και την τεχνική που έχει σαν αντικείμενο τη διατύπωση αρχών και κανόνων για τη 

διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη λαθών 

και η διαπίστωση της πραγματικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της οικονομικής 

μονάδας. 

                                                 
16

Τσαγκλάκανος Άγγελος (2005), Ελεγκτική. Αφοί Κυριακίδη 
17

Ρογδάκη Ε. (2004) ΠανεπιστηµιακέςΣηµειώσεις Εσωτερικού Ελέγχου,Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος 
18

Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2002). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  Κέντρο Λεξικολογίας 
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          Με βάση τον Δήμου (2000)19 η ελεγκτική καθορίζει το σύνολο των αρχών που 

αποσκοπούν στο συστηματικό προσδιορισμό του είδους, της έκτασης, του τρόπου 

διενέργειας του ελέγχου των ενεργειών και ιδιαίτερα των διαχειριστικών, των 

αρμόδιων οργάνων των οικονομικών μονάδων για την πρόληψη λαθών ή  

καταχρήσεων ή για την εξακρίβωση της ορθότητας, της νομιμότητας και της 

σκοπιμότητας αυτών.      

         Σύμφωνα με τον  Meigs (1987)2021, η ελεγκτική επιστήμη ορίζεται ως ένας 

ιδιαίτερος επαγγελματικός κλάδος, των διοικητικών – οικονομικών επιστημών, που 

πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, τους όρους και τις προϋπόθεσεις για την 

διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονομικήμονάδα, έχοντας ως σκοπό την διαφύλαξη και 

την σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων καθώς και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

   

3.3.1 Εξεταζόμενα Θέματα της Ελεγκτικής 

 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέματα: 

 

• το αντικείμενο του ελέγχου  

• το υποκείμενο του ελέγχου  

• τιςελεγκτικές διαδικασίες  

 

 Το αντικείμενο του ελέγχου είναι οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα 

πρέπει να έχουν καταρτιστεί με βάση τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Αφορά το 

τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο Έλεγχος και ποιοι είναι οι σκοποί οι οποίοι 

επιδιώκονται μέσα από τον Έλεγχο.  

 Το υποκείμενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν  

αναλάβει να διενεργούν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα προσόντα των  

ατόμων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά 

                                                 
19

∆ήµου Ν. (2000). Ελεγκτική Ι Βασικές Αρχές Γενικής και Τραπεζικής Ελεγκτικής, Αθήνα. 
20Meigs, W., B., &Meigs, R., F. 1987 Accounting: The basis for business decision (7th ed.). New York: 
McGraw Hill Company. 
21Meigs. Walter B. Principles of Auditing (1987). Irwin Professional Publishing 
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τους. Ο ελεγκτής μπορεί να είναι εσωτερικός, δηλαδή να είναι υπάλληλος της 

επιχείρησης ή να είναι εξωτερικός δηλαδή ανεξάρτητος από την επιχείρηση. 

 Οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι οι μέθοδοι πραγματοποίησης των ελέγχων. 

Ειδικότερα, μπορούμε να πούμε ότι, περιλαμβάνουν τον τρόπο καθώς επίσης, και τις 

επιστημονικές τεχνικές και τις  μεθόδους που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

διενέργεια του ελέγχου.Η Ελεγκτική Διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

δώσει διασφάλιση σε μια ποικιλία ενδιαφερόμενων και περί μιας σειράς 

διαφορετικών θεμάτων. 

 

3.4 Ο Εσωτερικός  και ο Εξωτερικός Έλεγχος 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που µέσω των 

τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια, λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Ο εξωτερικός έλεγχος αναφέρεται ως μία λειτουργία του σύγχρονου 

Management, η οποία έχει σαν αντικειμενικό σκοπό την έκφραση γνώμης σχετικά με 

τις οικονομικές καταστάσεις του πελάτη. 

 

3.4.1 Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Σύμφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο εσωτερικός έλεγχος : « 

προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού µε σκοπό την 

αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 

περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων». 

Με βάση το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A. – Institute of 

Internal Auditors), ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως: «μια ανεξάρτητη και 

αντικειμενική δραστηριότητα ασφαλιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία του Οργανισμού. 

Βοηθάει τον Οργανισμό να φέρει σε πέρας την αποστολή του, φέρνοντας μια 
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συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και ορθής εταιρικής 

διαχείρισης.» 

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) έγινε γνωστός στην Ελλάδα 

όταν εκδόθηκε ο νόμος υπ’ αριθμόν 3016, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, και θέματα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (CorporateGovernance), και ο οποίος εκσυγχρονίζει το 

ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και καθιστά την ύπαρξη  

Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Στη σημερινή πραγματικότητα οι ραγδαίες μεταβολές των κανόνων της 

αγοράς σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη εσωτερικού 

ελέγχου σε κάθε επιχείρηση. Ενώ, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για τη λήψη 

αποφάσεων ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη βαθιά κρίση που πλήττει την 

ελληνική αγορά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις άλλων χωρών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να βοηθήσει τους 

επιχειρηματίες να ξεφεύγουν από την νοοτροπία του παραδοσιακού οικονομικού 

ελέγχου. 

 

3.4.2 Αναγκαιότητα και Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι οικονομικές μεγεθύνσεις των επιχειρήσεων οδηγούν σε δυσκολία διοίκησης και 

στην επιτακτική ανάγκη για καθιέρωση σύγχρονων μορφώνμάνατζμεντ, οι οποίες 

εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό τμήμα από την  διοίκηση, το 

οποίο θα διασταυρώνει τους στόχους και τις στρατηγικές της επιχείρησης, θα βοηθάει 

στην επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων, θα υπολογίζει τις αποκλίσεις, θα 

γνωστοποιεί στους υπεύθυνους τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και θα 

πιστοποιεί την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σκοπός του 

εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στη διοίκηση της επιχείρησης και να βοηθά τα μέλη του οργανισμού στην 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και κατά συνέπεια στην επίτευξη των 

στόχων της οικονομικής μονάδας. 
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Στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί: 

την οργάνωση και την επάρκεια σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, τη σύγκριση των 

αρχικών στόχων με το αποτέλεσμα, τις σχέσεις συναλλαγών με τρίτους, την τήρηση 

πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων την απόδοση των επενδύσεων,τον τρόπο 

επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, την 

τήρηση πολιτικής του προσωπικού και των προαγωγών, την αξιοποίηση των μέσων 

παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην 

αγορά. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος αποκαλύπτει και προλαμβάνει έγκαιρα τυχόν 

ατασθαλίες, κλοπές, υπεξαιρέσεις και επισημαίνει τις διοικητικές αδυναμίες, πριν 

φτάσει η επιχείρηση στη διακοπή της λειτουργίας της, συμβάλλοντας με αυτό τον 

τρόπο και στον περιορισμό του επιχειρηματικού κινδύνου. 

Παράλληλα, ο εσωτερικός έλεγχος σκοπεύει και στην δημιουργία αρχών, 

προτύπων και αξιών στα άτομα της επιχείρησης µε αποτέλεσμα την δημιουργία 

ασφάλειας τόσο στους ιδιοκτήτες της οικονομικής οντότητας όσο και στο ευρύτερο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

αναγκαίος όσο ποτέ. Ο εσωτερικός έλεγχος μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών 

του δύναται να διαχειριστεί µε αποτελεσματικότητα τις αδυναμίες τις επιχείρησης και 

να ρυθμίσει τα γεγονότα ώστε να αποδοθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. 

 

3.4.3 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Με βάση τη βιβλιογραφία, ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

• Διοικητικοί έλεγχοι (ManagementAudits). 

• Οικονομικοί - Λογιστικοί έλεγχοι (FinancialAudits).  

• Έλεγχοι Παραγωγής (Production Audits).  

• Λειτουργικοί έλεγχοι (Operational Audits). 

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι ασχολούνται με το αν λειτουργεί σωστά και 

αποτελεσματικά ένα τμήμα και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Παρακολουθούν τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τη στρατηγική και την πολιτική 

της. Ακόμα, εξετάζουν αν αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο το ανθρώπινο 
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δυναμικό, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, καθώς επίσης και την κουλτούρα της 

επιχείρησης. Γενικά, οι διοικητικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 

Οι οικονομικοί έλεγχοι επαληθεύουν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, εξασφαλίζουν τη σωστή 

απεικόνιση των συναλλαγών, εξακριβώνουν τη νομιμότητα, την αποδοτικότητα και 

τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων.Επίσης, ο οικονομικός έλεγχος 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε τη χρηματοδότηση της 

επιχείρησης, δηλαδή µε τα κεφάλαια (ίδια και ξένα) που είναι απαραίτητα για την 

ομαλή λειτουργία της.  Σκοπός τους είναι να εξετασθεί κάθε στοιχείο που δημιουργεί 

υποψία απάτης ή κατάχρησης και έχει καθήκον ο ελεγκτής να προχωρήσει στην 

έρευνα μέχρις ότου απαλλαγεί από τις τυχόν αμφιβολίες του. 

 Οι έλεγχοι παραγωγής εξετάζουν όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας.Στοχεύει στη διερεύνηση του κατά πόσο τηρούνται οι παραγωγικές 

διαδικασίες. Ειδικότερα, ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει τις παραγόμενες ποσότητες, 

την επάρκεια πρώτων και βοηθητικών υλών, το μηχανολογικό εξοπλισμό, την τήρηση 

των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, τη συσκευασία των προϊόντων, καθώς 

επίσης και τις διαδικασίες παράδοσης –παραλαβής. 

 Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στο αν λειτουργεί αποτελεσματικά ένα 

τμήμα και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι λειτουργικοί έλεγχοι 

που γίνονται διαπιστώνουν κατά πόσο οι διαδικασίες στον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος διοίκησης, είναι αποτελεσματικές κατά την υλοποίηση των 

αποφάσεων.Σκοπός των λειτουργικών ελέγχων είναι η διερεύνηση της λειτουργίας 

των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίμηση της δομής του υπάρχοντος συστήματος, 

καθώς και η βελτίωση ή ανάπτυξη νέων. Επιπλέον, ελέγχουν αν τηρούνται οι 

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, οι νόμοι της πολιτείας, καθώς και αν τα 

τμήματα λειτουργούν αρμονικά. 

 

3.4.4 Ο Εξωτερικός Έλεγχος 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται στο λογιστικό σύστημα της οικονομικής μονάδας, 

και ενδεχομένως σε άλλα συστήματα που μπορεί να επηρεάζουν το λογιστικό 



19 
 

σύστημα της επιχείρησης, με την βοήθεια ελεγκτικών standards αλλά και άλλων 

μεθόδων που μπορεί να κρίνει απαραίτητες ο ελεγκτής. Προσπαθεί να συλλέξει και 

να αξιοποιήσει στοιχεία τα οποία τον βοηθούν να διαμορφώσει την κρίση του και να 

θεμελιώσει την προσωπική του γνώμη για την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι αντικειμενικός, αμερόληπτος 

και ανεξάρτητος από την επιχείρηση.  

 

3.4.5 Αναγκαιότητα και Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Η ανάγκη για τον περιορισμό του κινδύνου των καταχραστών στις μεγάλες κυρίως 

ανώνυμες εταιρίες οδήγησε στην δημιουργία ειδικευμένων ελεγκτών, οι οποίοι 

αποτελούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι συγκεκριμένοι ελεγκτές έχουν αναλάβει να 

προστατεύουν τα συμφέροντα των μετόχων της μειοψηφίας από την διοίκηση της 

επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση του έργου τους και την δημοσιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση στο επενδυτικό κοινό 

ώστε να επενδύσει στην ελεγχόμενη επιχείρηση. 

 Ο κύριος σκοπός του εξωτερικού ελεγκτή είναι αφού ελέγξει της οικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης να διαπιστώσει εάν απεικονίζουν την πραγματική θέση 

και τις εργασίες της επιχείρησης. Καθώς, πολλές φορές γίνονται λάθη, κλοπές, 

παραλείψεις, προσπαθούν να αποκρύψουν στοιχεία και δεν εφαρμόζονται οι 

λογιστικές αρχές και τα πρότυπα. 

 Για να είναι σε θέση ο εξωτερικός ελεγκτής να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να 

εξακριβώσει αν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα, αν έχουν γίνει 

αριθμητικά λάθη και αν είναι πραγματικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στον 

ισολογισμό. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξει τις λογιστικές εγγραφές για να διαπιστώσει 

αν έχουν γίνει σωστά και αν οι λογιστικές εργασίες συμφωνούν με την νομοθεσία. 

 

3.4.6 Μέθοδος Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Για να μπορέσει ο εξωτερικός ελεγκτής να εξακριβώσει σε κατά πόσο είναι 

αξιόπιστες και σωστές οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να εξετάσει με μεγάλη 

προσοχή τα στοιχεία και να εφαρμόσει τια ανάλογες ελεγκτικές εργασίες, οι οποίες 
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εξαρτώνται από το μέγεθος, την οργάνωση και την πολυπλοκότητα της κάθε 

επιχείρησης, αλλά και από την επιστημονική κατάρτιση του ελεγκτή.  

Η μέθοδος του εξωτερικού ελέγχου διαχωρίζεται ως εξής: 

• Δειγματοληψία 

• Οριζόντιος ή Προοδευτικός Έλεγχος 

• Κάθετος ή Αναδρομικός Έλεγχος 

 

Η Δειγματοληψία είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία επιλέγουμε και 

εξετάζουμε ένα μέρος σχετιζόμενων μεταξύ τους στοιχείων, με σκοπό την 

απόκτηση πληροφοριών και την αξιολόγηση κάποιων χαρακτηριστικών για την 

ομάδα των στοιχείων στο σύνολό της.  

Ο Οριζόντιος ή Προοδευτικός Έλεγχος εξετάζει αν τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν αποδεικνύουν ότι τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης έχουν 

στο σύνολό τους καταχωρηθεί στα βιβλία. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής εξετάζει αν τα 

δικαιολογητικά του δείγματος είναι πλήρη και νόμιμα, αν έχει γίνει σωστά η 

καταχώρισή τους στο ημερολόγιο και στο γενικό καθολικό, αν υπάρχουν λάθη στα 

ισοζύγια και στο βιβλίο αποθήκης και αν οι λογιστικές καταστάσεις είναι νόμιμες. 

Ο Κάθετος ή Αναδρομικός Έλεγχος  ο ελεγκτής συγκεντρώνει στοιχεία και 

με τον τρόπο αυτό ελέγχει αν το περιεχόμενο των λογαριασμών συμφωνεί με τις 

συναλλαγές που έχει κάνει η επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Αναλυτικότερα, ελέγχει αν τα ισοζύγια είναι ακριβή και οι διαδικασίες απογραφής 

πλήρεις, αν έγινε σωστά η μεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα 

ημερολόγια στα καθολικά, καθώς και αν το δείγμα του ελεγκτή αντιστοιχεί με τα 

έγγραφα που έχει συλλέξει και αν αυτά είναι νόμιμα.    

 

3.4.7 Ομοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου  

 

Οι σημαντικότερες ομοιότητες μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

• Και οι δύο λειτουργίες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους μέσω των 

εκθέσεων που συντάσσουν οι ελεγκτές. 
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• Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας τόσο 

στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό έλεγχο.  

• Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής οριοθετούν το επάγγελμά 

τους μέσα σε ένα σύνολο διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Κινούμενοι σε αυτό 

το πλαίσιο και ο εσωτερικός και ο εξωτερικός ελεγκτής διενεργούν την 

ελεγκτική διαδικασία σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας.  

• Το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου που χρησιμοποιεί η οικονομική 

οντότητα ενδιαφέρει και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό ελεγκτή.  

• Ο επιχειρησιακός κίνδυνος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οικονομική 

μονάδα που επηρεάζει και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

 

3.4.8 Διαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του εσωτερικού 

και του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζονται ως εξής:  

• Μία σημαντική διαφορά αφορά τους διαφορετικούς στόχους μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου. Οι στόχοι των εσωτερικών ελεγκτών 

καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα επαγγελματικά πρότυπα. 

Αντίθετα, οι στόχοι των εξωτερικών ελεγκτών τίθενται με βάση τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα.  

• Σημαντική διαφορά παρατηρείται και σε σχέση με την ισχύ του ελέγχου. Ο 

εσωτερικός έλεγχος καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται μέσα σε μία  επιχείρηση, ενώ ο εξωτερικός έλεγχος 

περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις διαδικασίες που επιδρούν στα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της 

επιχείρησης.    

• Συχνότητα του ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου και ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας 

της κάθε δραστηριότητας. Ενώ, ο εξωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται σε ετήσια 

βάση.  

• Αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου. Ο εσωτερικός έλεγχος λαμβάνει υπόψη 

του παράγοντες κινδύνου όπως: ικανότητα και επάρκεια προσωπικού, μέγεθος 
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όγκου συναλλαγών, βαθμός μηχανοργάνωσης, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και γεωγραφική 

διασπορά των διαδικασιών. Αντίθετα, ο εξωτερικός έλεγχος λαμβάνει υπόψη 

του μόνο τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

• Ο εσωτερικός έλεγχος εστιάζει σε μελλοντικά γεγονότα και περιλαμβάνει την 

οργάνωση, τους στόχους και την βελτίωση των διαδικασιών μέσα στην 

οικονομική οντότητα. Αντίθετα ο εξωτερικός έλεγχος εστιάζει στα ιστορικά 

δεδομένα, αφού αντλεί πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις. 

• Ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται με όλες τις πτυχές του, ενώ οι 

εξωτερικοί ελεγκτές εστιάζουν στον τομέα που ασχολείται με τα 

χρηματοοικονομικά.  

 

3.5 Ο νόμος 2190/1920 περί ΑΕ 

 

Ο νόμος 2190/1920 ορίζει τις σημαντικότερες πτυχές της ελεγκτικής διαδικασίας, που 

πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Καίρια σημεία είναι η διάρκεια του ελέγχου, η 

αξιολόγηση του έργου του μηχανισμού του εσωτερικού ελέγχου, το ελεγκτικό 

ιστορικό που είναι απαραίτητο να τηρείται, ο χρόνος τέλεσης του ελέγχου μέσα στην 

οικονομική χρήση, τα φύλλα ελέγχου και οι λοιποί πίνακες και καταστάσεις. 

 

3.5.1 Διάρκεια Ελέγχου 

 

Με βάση τη νομοθεσία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια για τη  

διάρκεια τέλεσης του ελέγχου. Ο νόμος όμως προβλέπει πως ο χρόνος που οφείλει ο 

ελεγκτής να δαπανά είναι τόσος όσο του χρειάζεται ώστε να είναι σε θέση να 

διαπιστώσει πως οι λογιστικές αρχές είναι παρούσες και τηρούνται απαρέγκλιτα.  
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3.5.2 Εκτίμηση του Εσωτερικού Ελέγχου 

  

Ο εσωτερικός έλεγχος που έχει οργανωθεί και τηρείται από την ελεγχόμενη εταιρεία 

είναι πολύ χρήσιμος και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο έχει οργανωθεί και αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο για τον ελεγκτή. Με τον τρόπο αυτό εκείνος είναι σε θέση να 

κατανοήσει  ποια ακριβώς είναι η ελεγκτική διαδικασία που υιοθετείται σε κάθε 

επίπεδο της εταιρείας. Ο εσωτερικός αυτός έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ώστε να 

μπορεί ο ελεγκτής να διαπιστώσει ουσιαστικά εάν και σε τι ποσοστό κάθε τμήμα της 

επιχείρησης ελέγχεται όπως πρέπει. Συνηθισμένη πρακτική αποτελεί η μέθοδος των 

ερωτημάτων, στην πραγματικότητα ο εξωτερικός ελεγκτής  υποβάλλει ερωτήματα 

μέσω προσωπικών ερωτήσεων ή/και ερωτημάτων στους σχετικούς εργαζόμενους 

αλλά και στους εσωτερικούς ελεγκτές. 

 

3.5.3 Ελεγκτικό Ιστορικό 

 

Μέρος της όλης διαδικασίας  αποτελεί και ο χρόνος που ένας  ελεγκτής αλλάζει σε 

μια εταιρεία. Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις είναι κοινή πρακτική ο ελεγκτής να μην 

αλλάζει σε μία εταιρεία σε χρόνο νωρίτερο από εκείνον που ο νόμος ορίζει. Βάσει 

αυτού, η πλειονότητα των ελεγκτών τηρούν εκτενές αρχείο από την ελεγκτική 

διαδικασία που ολοκλήρωσαν τα προηγούμενα έτη και κοινώς καλείται μόνιμος 

φάκελος. Σε αυτόν περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Ερωτηματολόγιο εκτίμησης του εσωτερικού ελέγχου 

2. Καταστατικό της εταιρείας 

3. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 

4. Κανονισμούς 

5.  Στοιχεία των κύριων μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου,  τις διευθύνσεις 

 των υποκαταστημάτων και δείγματα υπογραφών 

6. Παραγόμενα προϊόντα και την διαδικασία παραγωγής τους     

7. Σημειώσεις για την λογιστική και διαχειριστική διαδικασία 
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8. Λογιστικό σχέδιο με τα τηρούμενα βιβλία 

9. Διαδικασίες προμηθειών 

10. Διαδικασίες πωλήσεων 

11. Αντίγραφα ισολογισμών 

12. Αντίγραφα φορολογικών και διαχειριστικών εκθέσεων 

13. Πρόγραμμα ελέγχου 

Η τήρηση του ελέγχου του μόνιμου φακέλου αποτελεί κλειδί  καθώς τον 

συνδέει άμεσα με το προκαταρτικό στάδιο του ελέγχου. Έχοντας διαθέσιμο το 

προκαταρκτικό στάδιο, ο ελεγκτής είναι σε θέση να συνεχίσει, έχοντας να διεξάγει 

ένα πιο απλοποιημένο και σε κάποιο μεγάλο βαθμό ήδη  προγραμματισμένο 

ελεγκτικό έργο, το οποίο μάλιστα μπορεί πολύ πιο εύκολα να κατακερματιστεί και να 

ανατεθεί στα λοιπά μέλη της ελεγκτικής ομάδας. Ταυτόχρονα ο ελεγκτής διαθέτει τα 

απαραίτητα στοιχεία ώστε να αποδείξει με τον τρόπο αυτό ότι όντως τέλεσε 

καθήκοντα του. Σε  περίπτωση λοιπόν που του ασκούνται κατηγορίες και κυρίως σε 

περίπτωση δίκης είναι σε θέση να τεκμηριώσει την οργάνωση, την επιμέλεια  και την 

αντικειμενικότητά του αναφορικά με το προϊόν της εργασίας του.  

 Μετά την λήξη κάθε ελέγχου ο  ελεγκτής διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

ώστε να προβεί σε τροποποίηση  και να συμπληρώνει τον μόνιμο φάκελο. 

Πρωταρχικής σημασίας  στοιχείο αποτελούν οι παρατηρήσεις στο σύνολό τους  που 

καταγράφει για την επόμενη χρήση. Είναι οι παρατηρήσεις αυτές που θα 

αποτελέσουν σημαντικά σημεία του επόμενου ελέγχου. 

 

3.5.4 Ο  χρόνος τήρησης του ελέγχου και η αντίστοιχη στάση του ελεγκτή 

  

Ο Ελεγκτής είναι εκείνος που επιλέγει το χρόνο στον οποίο διεξάγεται  ο έλεγχος. 

Είναι πολύ σημαντικό πέρα από τον απαραίτητο χρόνο που πρέπει να αφιερώσει στον 

έλεγχο, να επιλέξει και την κατάλληλη  χρονική περίοδο μέσα στην διαχειριστική 

χρήση που θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις αναγκαίες λειτουργίες του. Η  χρονική 

περίοδος αυτή περιλαμβάνει διάφορες περιόδους του χρόνου και δεν περιορίζεται στη 

λήξη της. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έλλειψη ποιότητας που είναι πολύ 
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πιθανό να σημειωθεί, εφόσον ο έλεγχος ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου στην λήξη της 

χρήσης, μέσα σε καθεστώς πίεσης. 

 Η νομοθεσία περιλαμβάνει όχι μόνο τα απαραίτητα σημεία που αφορούν τον 

έλεγχο αυτόν κάθε αυτόν ως διαδικασία, αλλά και την στάση του ελεγκτή συνολικά 

απέναντι  στην εργασία που επιτελεί. Μέρος της στάσης του αυτής αποτελούν 

αναλυτικότερα στοιχεία που να χαρακτηρίζουν τον  ελεγκτήο οποίος οφείλει να είναι 

αρχικά αμερόληπτος. Στόχος του άλλωστε αποτελεί  να γνωμοδοτήσει επί των 

οικονομικών στοιχείωντης επιχείρησης και όχι να εντοπίσει τυχόν παραβάτες από την 

αρχή της εκτέλεσης της διαδικασίας. 

 Επίσης η στάση που θα υιοθετήσει είναι αναγκαίο να έχει ως σκοπό πέρα από 

τον έλεγχο και την ορθή διεξαγωγή του να κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό 

του ελεγχόμενου. Είναι σημαντικό να μπορεί να τηρεί τις διαδικασίες του ελέγχου 

που είχε προγραμματίσει, μένοντας σταθερός και απαράκλητος από την αρχική του 

θέση ακόμη και όταν αντιλαμβάνεται ότι με κάποιον τρόπο το έργο του 

παρακωλύεται. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο ο ελεγκτής να τηρεί μια στάση 

σεβασμού απέναντι στον ελεγχόμενο χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι υπάρχει η 

πιθανότητα να γίνουν τυχόν εκπτώσεις στην πληροφόρηση που αντλεί κατά την 

τέλεση του έργου αυτού. Απαραίτητο στοιχείο λοιπόν του ελέγχου αποτελεί και η 

σχέση μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου καθώς εκείνη θα πρέπει να μην εμφανίζονται 

εντάσεις ώστε οι δύο πλευρές να συνδιαλέγονται αρμονικά. 

 Ένα στοιχείο που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στο σημείο αυτό είναι και η 

σχέση μεταξύ του ελεγκτή και του προσωπικού της επιχείρησης. Είναι σαφές  πως ο 

ελεγκτής έρχεται σε επαφή με το προσωπικό μόνο για να φέρει εις πέρας την 

ελεγκτική διαδικασία, να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες και για κανένα άλλο 

λόγο. Ειδάλλως είναι πολύ πιθανό εκείνος να γίνει δέκτης παραπόνων από 

εργαζόμενους για συναδέλφους τους ή μέρος των εργαζομένων να επιχειρήσει να 

κερδίσει την εύνοια του, γεγονότα που δεν συσχετίζονται με το ρόλο του στην 

εταιρεία και δεν έχουν καμία σχέση με το έργο του . Αυτά είναι ζητήματα που 

αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό και το 

περιβάλλον εργασίας αντικείμενα μακριά από τους στόχους του ελεγκτή. 

 Στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής διαπιστώνει λάθη, εκείνος είναι ο αρμόδιος 

ώστε να υποδείξει τον ορθό τρόπο τήρησης της λανθασμένης λογιστικής πράξης. 
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Είναι το πρόσωπο εκείνο που θα καθοδηγήσει ώστε να διορθωθεί και να εξαφανιστεί 

οποιαδήποτε λογιστικό σφάλμα. Παράλληλα, είναι εκείνος που οφείλει να 

ενημερώνει τους ελεγχόμενους εκ των προτέρων για την πρόθεση του να 

συμπεριλάβει στην έκθεση του παρατηρήσεις που αφορούν το παραπάνω ζήτημα. 

 

3.5.5 Στοιχεία που συντελούν στην πληρότητα του ελέγχου 

 

Όσον αφορά την πληρότητα του ελέγχου, πλήρης θεωρείται ένας έλεγχος όταν 

πραγματοποιείται με επιμέλεια και μεθοδικότητα. Στόχος του ελεγκτή είναι να 

παραχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ακρίβειας οικονομική έκθεση, και για να 

επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι αδιάκοπα εστιασμένος στην άντληση της 

πληροφορίας μέσω της διάχυσης φωτός σε κάθε σκοτεινό σημείο. Είναι το πρόσωπο 

εκείνο που παρατηρεί και έχει στόχο να εντοπίσει τυχόν συσκοτίσεις που μπορεί να 

γίνονται εσκεμμένα  ή να ωφελούν την επιχείρηση. Αν και η έννοια της πληρότητας 

αποτελεί μία γενική θεώρηση, υπάρχουν αρχές που όταν υιοθετηθούν συμβάλλουν 

σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Πέρα από τα προγραφέντα, ο ελεγκτής 

οφείλει τα εξής: 

1. Να επισκέπτεται κάθε τμήμα του ελεγχόμενου φορέα. Σε κάθε τομέα που 

επισκέπτεται, ο αρμόδιος προϊστάμενος οφείλει να του μεταφέρει τον 

σκοπό της ύπαρξης του τμήματος αλλά και την μορφή της λειτουργίας 

του. Ο ελεγκτής ακολούθως μέσω της αυτοψίας σχηματίζει άποψη για την 

συνέπεια των όσων του περιέγραψε ο προϊστάμενος. Είναι προφανές, πως 

όταν υπάρχουν υποκαταστήματα, ο ελεγκτής και αυτά τα επισκέπτεται με 

τον ίδιο σκοπό. 

2. Να συντάσσει οδηγό που θα αναφέρει ποιοι λογαριασμοί θα περιληφθούν 

στον έλεγχο. Όταν ο έλεγχος αφορά τον τελικό έλεγχο της χρήσης, ο 

οδηγός εντοπίζεται στο οριστικό ισοζύγιο της χρήσης αυτής. Αν ο έλεγχος 

δεν είναι ο τακτικός, και η περίοδος ελέγχου εκκινεί πριν την λήξη του 

έτους, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο ισοζύγιο καθώς και το 

οριστικό της προηγούμενης χρήσης. Αυξημένη προσοχή πρέπει να δίνεται 

σε όσους λογαριασμούς έκλεισαν, και κυρίως στους λογαριασμούς 

προκαταβολών. 
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 Ο έλεγχος των λογαριασμών γίνεται από κάθε άποψη. Οι απόψεις 

περιγράφονται από τους εξής: 

1. Το καταστατικό και τις αποφάσεις της διοίκησης για την γενική 

συνέλευση των μετόχων. 

2. Την λογιστική νομοθεσία.  

3. Την φορολογική νομοθεσία. 

4. Από το νόμο 2190/1920 περί ΑΕ. 

5. Από τον νόμο 400/1970 για τις ασφαλιστικές εταιρείες,  

6. Από την λοιπή εξειδικευμένη νομοθεσία όταν προβλέπεται η χρήση της, 

όπως π.χ. μισθοδοτικά, κοινωνικοασφαλιστικά, αγροτικοσυνεταιριστικά, 

τραπεζικά ζητήματα, κλπ. 

 Επίσης ένας έλεγχος θεωρείται πλήρης μόνο εφόσον τηρείται πρόγραμμα 

ελέγχου που έχει σαν προαπαιτούμενα μέρη τα εξής: 

• Την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. 

• Την τήρηση και ενημέρωση του μόνιμου φακέλου. 

• Την μελέτη των προηγούμενων εκθέσεων λογιστικών και φορολογικών. 

 Αν και προπαρασκευαστικές, οι διαδικασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες. 

Συνήθως το πρόγραμμα συντάσσεται στα γραφεία του ίδιου του ελεγχόμενου φορέα, 

ώστε να απαντώνται άμεσα τα ζητήματα που προκύπτουν μόλις ανακύψουν και να 

επιλύονται τυχόν προβλήματα άμεσα. 

 

3.5.6 Φύλλα ελέγχου και πιστοποιήσεις του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο 

 

Τα φύλλα ελέγχου είναι οι καταστάσεις πινάκων και αντιγράφων των λογαριασμών 

που ελέγχει ο ελεγκτής και συμπληρώνει κατά την ελεγκτική διαδικασία. Τα φύλλα 

ελέγχου βάσει της νομοθεσίας απαριθμούνται και ταξινομούνται στον φάκελο 

ελέγχου χρήσης, βάσει του προγράμματος ελέγχου.  Όποιες  παρατηρήσεις έχει να 

σημειώσει ο ελεγκτής, οφείλει φυσικά να τις καταγράψει στα σχετικά φύλλα ελέγχου. 

Οι παρατηρήσεις επιπρόσθετα καταγράφονται και σε σημειωματάριο εις διπλούν με 

τρόπο συνοπτικό. Ένα αντίγραφο του φύλλου αυτού παραδίδεται στον υπάλληλο της 
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ελεγχόμενης εταιρείας που επωμίζεται με την ευθύνη να προβεί στις απαραίτητες 

διορθώσεις που επιτάσσουν οι παρατηρήσεις του ελεγκτή.    

 Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται με την σύνταξη της έκθεσης του ελεγκτή. 

Ο ελεγκτής σε αυτή τη φάση πρέπει να αποδώσει την πραγματική εικόνα της 

οικονομικής θέσης της ελεγχόμενης εταιρείας. Διαφορετικά, εκείνος  θεωρείται 

ανακόλουθος του ρόλου του και μάλιστα ακατάλληλος για την εργασία που επιτελεί 

και επικίνδυνος για την κοινωνία συνολικά. 

Αξίζει βέβαια στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο ελεγκτής δεν ασκεί 

δικαστική εξουσία και εφόσον δεν είναι δικαστής δεν  θα πρέπει να προσπαθεί να τον 

υποκαταστήσει. Ο ρόλος του όμως του είναι να παράσχει την πραγματική εικόνα του 

ελεγχόμενου, δηλαδή με απλότητα και σαφήνεια να παρουσιάσει τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις συναλλαγές και τις λογιστικές ασάφειες ή τυχόν παραποιήσεις που έχει 

εντοπίσει. 

Επιπλέον, πέρα από τα στοιχεία που χορηγεί η ελεγχόμενη εταιρεία ο ίδιος ο 

ελεγκτής πρέπει να προβαίνει στις επαληθεύσεις που κρίνει αναγκαίες. Αν και η  

ελεγχόμενη εταιρεία παράσχει βιβλία και έγγραφα ο  ελεγκτής οφείλει να 

επανεξετάζει λογαριασμούς που κυρίως αφορούν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και 

εμπράγματα δικαιώματα της ελεγχόμενης επί ακινήτων ασκώντας σωστά το έργο του. 

Για τον σκοπό αυτό,πραγματοποιείται αλληλογραφία με τρίτους, μια διαδικασία που 

διεξάγεται μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης αλλά οι απαντήσεις αποστέλλονται 

απευθείας στον ελεγκτή προσωπικά. 

 Οι επιβεβαιώσεις που λαμβάνει είναι οι ακόλουθες: 

1. Επιβεβαίωση Χρεώστη 

 Οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες επιβεβαιώνουν πως τα ποσά που 

καταγράφει η επιχείρηση ως οφειλόμενα αντιστοιχούν στα πραγματικά. Ο αριθμός 

των λογαριασμών που θα ελεγχθούν εξαρτάται από τον εσωτερικό έλεγχο, και την 

γνώμη του ελεγκτή για αυτόν. 

• Μεγάλα Υπόλοιπα: αυτά τα ποσά ελέγχονται με βάση την άποψη του 

ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει τα ποσά που αναφέρονται να είναι 

τα ορθά. 
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• Υπόλοιπα λογαριασμών μετά από πλήθος συναλλαγών: υπάρχει 

περίπτωση σε υπόλοιπα από λογαριασμούς πελατών να παρέχονται οι 

αποδείξεις είσπραξης αλλά σε αυτές να μην αναφέρονται τα τιμολόγια 

με τα οποία σχετίζονται. Όταν παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό, ο 

ελεγκτής οφείλει να προβεί στις αναγκαίες επαληθεύσεις. Πρέπει να 

σημειωθεί πως η αιτιολογία «έναντι λογαριασμού» δεν είναι 

ικανοποιητική σε μία απόδειξη είσπραξης, και σε περίπτωση 

δικαστικής αξίωσης απαιτήσεων θα ανακύψουν προβλήματα. 

• Νέοι λογαριασμοί: είναι οι λογαριασμοί που κινούνται για πρώτη φορά 

εντός της τρέχουσας χρήσης 

• Τυχαίοι λογαριασμοί: κάποιοι λογαριασμοί ελέγχονται 

δειγματοληπτικά με σκοπό την διερεύνηση λαθών και ανακριβειών. 

 

 Δυστυχώς, αν και θα ήταν ιδανική λύση, η επαλήθευση του συνόλου των 

λογαριασμών είναι αδύνατη καθώς πολλές φορές απουσιάζουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά αλλά και η στοιχειώδης πληροφόρηση  σε σχέση με κάθε 

λογαριασμό. Είναι συχνό φαινόμενο οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες να μην 

απαντούν σε όλα τα αιτήματα του ελεγκτή. Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που 

σημειώνονται αναντιστοιχίες στα ποσά που καταγράφουν οι δύο συναλλασσόμενες 

πλευρές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής οφείλει να προβεί σε ακόμη πιο 

εκτενείς ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να επιτύχει να διαφωτίσει την ερευνά του. 

2. Τραπεζικές Επιβεβαιώσεις 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ζητά από τις τράπεζες τα υπόλοιπα των καταθέσεων, 

των δανείων, των επιταγών, και γενικά κάθε εκκρεμούσας συναλλαγής με αυτές για 

αντιπαραβολή. 

3. Εμπορεύματα σε τρίτους 

 Επίσης ο ελεγκτής ζητά από τους τρίτους να επιβεβαιώσουν την θέση την 

ελεγχόμενης εταιρείας αναφορικά με τα εμπορεύματα που της έχουν δοθεί για 

φύλαξη, πώληση, επίδειξη, έκθεση, ενέχυρο, κλπ. 

4. Επιβεβαίωση πιστωτή 
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 Ο ελεγκτής όπως και με τους χρεώστες, οφείλει να διασταυρώνει με τους 

πιστωτές της εταιρείας ότι τα ποσά που καταγράφουν και οι δύο συναλλασσόμενες 

πλευρές είναι τα ίδια.  

5. Επιβεβαίωση υποχρεώσεων της ελεγχόμενης εταιρείας 

 Ο διευθύνων σύμβουλος και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου οφείλουν, 

καθώς πρέπει να τους ζητείται από τον ελεγκτή, να επιβεβαιώνουν πως όλες οι 

υποχρεώσεις εμφανίζονται όπως προβλέπει η νομοθεσία στους σχετικούς 

λογαριασμούς. 

6. Επιβεβαιώσεις νομικού συμβούλου της ελεγχόμενης εταιρείας 

 Κατά αντιστοιχία με τον διευθύνων σύμβουλο και τον προϊστάμενο του 

λογιστηρίου , ο νομικός σύμβουλος πρέπει να παράσχει στον ελεγκτή τα εξής: 

1. Τίτλους κυριότητας ακινήτων: ο ελεγκτής πρέπει να είναι βέβαιος πως τα 

εμπράγματα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καταγράφονται στον ισολογισμό 

στις πραγματικές τους αξίες, και πως η εταιρεία κατέχει τους σχετικούς 

τίτλους κυριότητας. 

2. Εκκρεμείς δίκες: ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει τις σχετικές διαβεβαιώσεις 

διότι αν η εταιρεία είναι η εναγόμενη στην δίκη, τότε είναι πολύ πιθανό να 

επηρεάζεται η πραγματική της οικονομική θέση από αυτές. 

3. Επιταγές – Συν/κές σε δικηγόρους: αφορούν τις σχετικές διαβεβαιώσεις με τις 

επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας. 

4. Επιστρεπτέες συσκευασίες     

 Όταν η αξία των επιστροφών είναι σημαντική τότε απαιτείται επιβεβαιωτική 

επιστολή για την τεκμηρίωση της επιστροφής και κυρίως του μεγέθους της. 

5. Αποθέματα 

 Η απογραφή του τέλους χρήσης είναι μία διαδικασία που πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, καθώς είναι σημείο κλειδί για την 

διαχειριστική χρήση που κλείνει. Επίσης αυξημένη προσοχή απαιτείται και από τον 

ελεγκτή, καθώς αποτελεί σημείο που συχνά έχουν σημειωθεί απόπειρες αλλοίωσης 

των οικονομικών δεδομένων. Για να μπορέσει να λάβει μία τεκμηριωμένη θέση επί 

της απογραφής, ο ελεγκτής ζητά την ενυπόγραφη πιστοποίηση της ορθότητας της από 

τους υπευθύνους για την τέλεση της. Ουσιαστικά, συντάσσονται δύο πιστοποιητικά 

απογραφής, ένα για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ένα για το κυκλοφορούν 
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ενεργητικό, στα οποία περιγράφεται εκτός των άλλων η μέθοδος απογραφής και ποιοι 

την διενήργησαν. 

 

3.5.7 Πίνακες και Καταστάσεις 

  

Είναι διάφοροι πίνακες και καταστάσεις που συντάσσονται από τον ελεγκτή κατά την 

διάρκεια του ελέγχου με σκοπό να τον  βοηθήσουν να έχει μία εποπτική και συνολική 

εικόνα της επιχείρησης.Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζει ανακρίβειες που αλλιώς θα 

ήταν συγκεκαλλυμένες, παραλείψεις, κλπ.  Ενώ ταυτόχρονα διατηρεί αρχείο που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή και σε επόμενο έλεγχο. Οι 

σημαντικότεροι πίνακες είναι οι εξής; 

1. Πίνακες ενσώματων πάγιων στοιχείων: σχετίζονται με τους λογαριασμούς 10 

ως 15 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Αναλυτικά είναι οι 

• 10 Εδαφικές Εγκαταστάσεις 

• 11 Κτίρια, Εγκαταστάσεις – τεχνικά έργα 

• 12 Μηχανήματα 

• 13 Μεταφορικά Μέσα 

• 14 Έπιπλα και Σκεύη 

• 15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

 

2. Πίνακες αυξήσεων και ελαττώσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

αυτοί σχετίζονται με τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις των παγίων. 

 

3. Πίνακες χρεογράφων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες: αφορούν τις 

καταχωρήσεις στον λογαριασμό 18 (Συμμετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσμες 

Απαιτήσεις) του ΕΓΛΣ. Οι καταχωρήσεις αφορούν μόνο το πάγιο ενεργητικό. 

Οι λοιπές επενδύσεις σε χρεόγραφα τηρούνται στον λογαριασμό 34 

(Χρεόγραφα).  
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Κεφάλαιο 4. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards 

on Audit) 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Στο ακόλουθο κεφάλαιο αναλύονται οι κυριότερες παράγραφοι των Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου. Η μεταφορά των ΔΠΕ έγινε στην ελληνική πραγματικότητα από 

την ΕΛΤΕ και το ΣΟΕΛ, με τρόπο τέτοιο ώστε να παρέχουν την απαραίτητη 

καθοδήγηση και μυθολογία στους ελεγκτές, που επωμίζονται το έργο της 

αξιολόγησης της ποιότητας και της αντικειμενικότητας των οικονομικών 

καταστάσεων.   

 

4.2 Η ελεγκτική διαδικασία κατά τα ISA 

 

Τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (InternationalStandardsonAudit) δομούνται σε τρεις 

ευρείς κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τον εντοπισμό του λάθους, η δεύτερη την 

ανταπόκριση σε αυτό και η τρίτη την διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή. Για να 

έρθει εις πέρας κάθε κατηγορία πρέπει να διεκπεραιωθούν οι σχετικές φάσεις του 

ελέγχου, που περιλαμβάνει σαφείς δραστηριότητες, με σχετικούς σκοπούς και την 

αναγκαία τεκμηρίωση τους.  

Οι κατηγορίες, με τις σχετικές φάσεις τους που περιλαμβάνουν τις αναγκαίες 

δραστηριότητες, σκοπούς και τεκμηρίωση είναι συνολικά τρεις. Αναφορικά με την 

πρώτη φάση, η αρχική δραστηριότητα αφορά την διερεύνηση αποδοχής του ελέγχου, 

με σκοπό την ανάληψη ή απόρριψη του. Η τεκμηρίωση επιτυγχάνεται με την 

καταγραφή του παραγόντων κινδύνου, με τον έλεγχο της τήρησης ανεξαρτησίας του 

ελέγχου, και την επιστολή ανάληψης του ελέγχου. 

Αφού ο έλεγχος αναληφθεί, η ακόλουθη διαδικασία αφορά τον σχεδιασμό 

του, με σκοπό την ανάπτυξη μίας συνολικής στρατηγικής και σχεδίου ελέγχου. Η 

τεκμηρίωση σχετίζεται με τον καθορισμό και εντοπισμό των ουσιωδών λογαριασμών 

που τηρούνται. Αυτοί θεωρούνται υψηλής ή μη σημασίας βάσει των σχετιζόμενων 
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χρηματικών ποσών, των συναλλαγών τις οποίες αφορούν και τις περιπτώσεις 

εντοπισμού αναντιστοιχιών τόσο κατά την μεταφορά τους, όσο και κατά την 

αντιπαραβολή τους με τα σχετικά παραστατικά. Έπειτα επιτακτική ανάγκη είναι να 

πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις στο εσωτερικό του ελεγκτικού επιτελείου και να 

καθοριστεί μία συνολική στρατηγική. 

Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του ελέγχου, η επόμενη διαδικασία 

αφορά την τέλεση των αναγκαίων διαδικασιών που οδηγούν σε μία ολοκληρωμένη 

διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων. Αυτή έχει σκοπό την εύρεση και ανάλυση των 

λογαριασμών που εμφανίζονται ως πιο δεκτικοί να περιλάβουν λάθη. Πάντα η 

σχετική ανάλυση διεκπεραιώνεται υπό το πρίσμα της συνολικής εικόνας και φύσης 

της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η τεκμηρίωση της γίνεται μέσω της καταγραφής των 

επιχειρηματικών κινδύνων και των κινδύνων παραποίησης που ανέκυψαν και 

προκύπτουν να είναι υψηλής σημασίας. Παράλληλα, γίνεται ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Οι λογαριασμοί που είναι 

πιο δεκτικοί αλλοίωσης ελέγχονται σε επίπεδο δημοσιευόμενων καταστάσεων και 

διατύπωσης της θέσης του ελεγκτή. 

Η διαδικασία της ανταπόκρισης έχει ως αφετηρία τον σχεδιασμό της 

συλλογικής ανταπόκρισης στα στοιχεία που ανακύπτουν αλλά και επιπρόσθετων 

ελεγκτικών διαδικασιών. Ο σκοπός είναι η ανταπόκριση στα ευρήματα να είναι 

στοιχειωμένη στους πιο δεκτικούς παραποίησης λογαριασμών. Η τεκμηρίωση γίνεται 

ορθά μόνο αναθεωρώντας την συνολική στρατηγική ελέγχου και της συνολικής 

ανταπόκρισης που λαμβάνει ο ελεγκτής στα ευρήματα του. Ο σχεδιασμός του 

ελέγχου πρέπει να συνδέει τους ύποπτους λογαριασμούς με αναλυτικότερους 

μηχανισμούς ελέγχου.  

Το ακόλουθο βήμα είναι η σύνδεση των ανταποκρίσεων στα ευρήματα του 

ελέγχου με τους σχετικούς ύποπτους λογαριασμούς. Στόχος είναι προφανώς η μείωση 

του κινδύνου του ελέγχου σε ένα αποδεκτό, χαμηλό επίπεδο. Για να πραγματοποιηθεί 

κάτι τέτοιο, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και να συλλεχθούν τα 

ευρήματα του ελέγχου. Επίσης το προσωπικό πρέπει να εποπτευθεί και να 

συνταχθούν τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την καταγραφή των ευρημάτων. 

Η τρίτη φάση που αφορά την γνωμοδότηση εκκινεί από την αξιολόγηση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν με σκοπό την διαπίστωση της επιπρόσθετης εργασίας 
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ελέγχου που ενδεχομένως απαιτηθεί. Η τεκμηρίωση αφορά τους νέους ή 

αναθεωρημένους κινδύνους που προκύπτουν, αλλαγές σε λογαριασμούς ουσίας που 

ενδεχομένως απαιτηθούν και επικοινωνία με την διοίκηση αναφορικά με τα ευρήματα 

του ελέγχου. Φυσικά, έπεται και η διατύπωση των συμπερασμάτων του ελέγχου. Εάν 

διαπιστωθεί από την αξιολόγηση των συλλεγμένων δεδομένων ότι απαιτείται 

αναθεώρηση  και επιπρόσθετο ελεγκτικό έργο, η διαδικασία ξαναεπιστρέφει στο 

βήμα εκτίμησης των κινδύνων. Όταν όμως πια έχει κριθεί πως δεν υποβόσκουν άλλοι 

κίνδυνοι, που δεν έχουν διερευνηθεί, ελεγχθεί και αξιολογηθεί, ο ελεγκτής συντάσσει 

την έκθεση του, που ουσιαστικά αποτελεί την τυπική διατύπωση της θέσης του 

στηριζόμενη στα ευρήματα του, και οδηγεί σε καθοριστικές αποφάσεις για την 

αξιολόγηση της επιχείρησης,. Η γνώμη του επισημοποιείται με την υπογραφή της 

έκθεσης ελέγχου. 

 

4.3 Διασφάλιση ποιότητας 

 

Η ποιότητα συνολικά σε μία επιχείρηση μπορεί να δομηθεί όταν υπάρχει η ηθική και 

ανεξαρτησία κατά την τήρηση των λογιστικών διαδικασιών. Επίσης πρέπει να 

υπάρχουν συνολικές ορθά και σαφώς καταγεγραμμένες πολιτικές που περιγράφουν 

την συνεργασία με νέους πελάτες, αλλά και την συνέχεια της συνεργασίας με τους 

υπάρχοντες πελάτες. Ακόμη το προσωπικό πρέπει να δρα προς όφελος της 

επιχείρησης κινητοποιημένο επαρκώς από την διοίκηση, η οποία με την σειρά της 

οφείλει να ακολουθεί πιστά  και απαρέγκλιτα τον ρόλο της.  

Τα παραπάνω διασφαλίζονται από τις δομές ελέγχου ποιότητας που έχει 

υιοθετήσει μία επιχείρηση. Αυτές πρέπει να είναι σε συνέχεια με όσα προβλέπουν τα 

διεθνή πρότυπα ελέγχου και να είναι πάντοτε στην διάθεση του ελεγκτή για 

πληροφόρηση, απαντήσεις και διευκρινήσεις ερωτημάτων που ανακύπτουν καθώς 

όμως και για την υιοθέτηση των συμβουλών της ελεγκτικής ομάδας προς όφελος της 

επιχείρησης.  

Βάσει των ISA η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να ιδρύσει και να διατηρεί ένα 

σύστημα ποιοτικού ελέγχου που να είναι σε θέση να διασφαλίζει επαρκώς: 
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1. Ότι η επιχείρηση και το προσωπικό της δραστηριοποιούνται 

ακολουθώντας τα επαγγελματικά πρότυπα και τηρούν την νομοθεσία κατά 

γράμμα. Επίσης πως μένουν πιστοί στις περιοριστικές διατάξεις που 

επιβάλλει η πολιτεία, 

2. Ότι οι καταστάσεις που δημοσιοποιούνται από την επιχείρηση ή από 

συνεργάτες της για λογαριασμό της είναι ακόλουθες με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην εταιρεία και το περιβάλλον της. 

Ακόμη, τα ISA ορίζουν και τα αντικείμενα του ελεγκτή αναφορικά με τον 

έλεγχο της ποιότητας. Ο ελεγκτής οφείλει να προβαίνει σε διεργασίες που θα τους 

εξασφαλίσουν τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις πως: 

1. Ο έλεγχος (όπως και η επιχείρηση) πρέπει να τελείται ακολουθώντας τα 

επαγγελματικά πρότυπα και σύμφωνα με την νομοθεσία πιστά, χωρίς να 

παραβιάζονται οι περιοριστικές διατάξεις της πολιτείας.  

2. Η έκθεση του ελεγκτή ανταποκρίνεται και αυτή στις συνθήκες που 

επικρατούν στην εταιρεία και το περιβάλλον της. 

Τα ISA αποσαφηνίζουν πως το προσωπικό της επιχείρησης που επιφορτίζεται 

με την εγκαθίδρυση και διατήρηση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου οφείλει να 

γνωρίζει και να εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία στο σύνολο της, περιλαμβανόμενης 

της εφαρμογής της και των λοιπών διευκρινιστικών διατάξεων της. Πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιληφθεί εις ολόκληρο το αντικείμενο της και τις απαιτήσεις που ενέχει 

η ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης για την εταιρεία. 

Η επιχείρηση από την πλευρά της είναι αυτή που είναι υπεύθυνη να υιοθετεί 

πολιτικές και διεργασίες σχεδιασμένες με απώτερο σκοπό την προώθηση μίας 

κουλτούρας εσωτερικής ποιοτικής λειτουργίας σε κάθε επίπεδο και δραστηριότητα. 

Τέτοιας μορφής πολιτικές καθιστούν αναγκαία την συγκέντρωση στα χέρια του 

διευθυντή, ή της γενικής συνέλευσης την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του 

συστήματος ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζεται.  

Κάθε εργαζόμενος που αναλαμβάνει μετά από υπόδειξη του διευθυντή 

προσωπικά ή της διοίκησης συνολικά, ευθύνες που σχετίζονται με την διασφάλιση 

της ποιότητας και του ελέγχου της στην επιχείρηση, πρέπει να είναι πλήρως 

καταρτισμένος, υψηλών ικανοτήτων και εμπειρίας ώστε να ανταποκριθεί με 

βεβαιότητα στο έργο που του αναθέτεται.    
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Η επιχείρηση πρέπει να υιοθετεί τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες ώστε 

να είναι σε θέση να διασφαλίζει πως το απασχολούμενο προσωπικό είναι 

ανταγωνιστικού επιπέδου, ικανό και παράλληλο χαρακτηρίζεται από ηθική, ώστε να 

είναι σε θέση να: 

1. Διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει μένοντας πιστό στα 

σχετικά προβλεπόμενα επαγγελματικά πρότυπα και στις διατάξεις του 

νόμου αλλά και τις όποιες σχετικές περιοριστικές διατάξεις. 

2. Θέτει την επιχείρηση ή τους σχετικούς της συνεργάτες, σε θέση να 

δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις αντιπροσωπευτικές της 

πραγματικότητας. 

Όπως έχει προλεχθεί, η επιχείρηση πρέπει να υιοθετεί τις αναγκαίες πολιτικές 

και διαδικασίες ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζει πως όλες οι διαδικασίες στα 

πλαίσια της λειτουργίας της τελούνται σύμφωνα με την νομοθεσία και τα 

επαγγελματικά πρότυπα που προβλέπονται, αλλά και τις σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις, με τρόπο τέτοιο ώστε να δημοσιεύονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

που να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα στον μέγιστο βαθμό. Οι διαδικασίες 

αυτές εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες κυρίως: 

1. Ζητήματα που άπτονται της προώθησης της συνέπειας στην ποιότητα της 

συμμετοχικής υψηλής απόδοσης της επιχείρησης., 

2. Ζητήματα που αφορούν την επίβλεψη των ευθυνών 

3. Ζητήματα ελέγχου των ανωτέρω ευθυνών   

Επιπρόσθετα, βάσει των ISA η επιχείρηση οφείλει να υιοθετήσει ένα σύστημα 

καταγραφής και παρακολούθησης των διαδικασιών που ακολουθούνται στον 

ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διακριβώσει αν οι διαδικασίες είναι αντιπροσωπευτικές, 

επαρκείς και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να: 

1. Περιλαμβάνουν μία συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση του συστήματος 

ελέγχου της ποιότητας, περιλαμβανόμενου σε κυκλική βάση, τον 

ολοκληρωμένο έλεγχο των ευθυνών του κάθε συνεργάτη. 

2.  Απαιτούν υψηλό αίσθημα ευθύνης αναφορικά με την παρακολούθηση 

των διαδικασιών, και ο συνεργάτης ή υπάλληλος που θα αναλάβει αυτό το 

έργο είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από αυξημένες γνώσεις αλλά και 

εμπειρία σε σχετικό αν όχι το ίδιο αντικείμενο. 
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3. Απαιτούν από όσους εμπλέκονται στην διαδικασία τέλεσης του ποιοτικού 

ελέγχου, να μην ταυτίζονται ή σχετίζονται με τα πρόσωπα που ελέγχουν 

την απόδοση και εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου ποιότητας.   

 

 Πέρα όμως από την εξασφάλιση της ποιότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, αυτές βάσει των ISA οφείλουν να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς 

και διαδικασίες οι οποίες θα καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία που προκύπτουν 

από τον ποιοτικό έλεγχο και είναι αναγκαία ως αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου της 

ποιότητας. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί πάντοτε τις αρχές της ηθικής, και κυρίως της 

ανεξαρτησίας του από την ελεγχόμενη επιχείρηση, αναφορικά με το έργο του σαν 

αξιολογητής της ποιότητας τους.  

 Ο έλεγχος  πρέπει να είναι σχεδιασμένος και να διεκπεραιώνεται με μέγιστο 

σκεπτικισμό και  επαγρύπνηση έτσι ώστε σε συνάρτηση με τις ισχύουσες συνθήκες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εσωτερικού της εταιρείας, ο ελεγκτής να 

είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιοι λογαριασμοί είναι αυτοί που ενδεχομένως είναι οι 

πιο δεκτικοί για παραποίηση ή ακόμη και για τυχαίο λάθος. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ασκεί το έργο του με περίσσιο επαγγελματισμό ιδίως 

στους τομείς του σχεδιασμού και της διεκπεραίωσης του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της επιχείρησης. 

 Πριν την ημερομηνία της κατάθεσης της έκθεσης ελέγχου, ο ελεγκτής θα 

πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη λοιπή ελεγκτική ομάδα, στα πλαίσια της οποίας 

θα λάβει την διαβεβαίωση ότι το προϊόν του ελέγχου και επίσης τα στοιχεία που τον 

συνοδεύουν είναι σε θέση να  πιστοποιήσουν την θέση του που θα εκφραστεί μέσα 

από την έκθεση του. 

 Ο ελεγκτής οφείλει τα εξής: 

1. Να αναλαμβάνει την ευθύνη ότι το επιτελείο που ηγείται λαμβάνει την 

αναγκαία επιπρόσθετη συμβουλευτική υποστήριξη του σε θέματα 

δύσκολα και πεπλεγμένα. 
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2. Να λαμβάνει την διαβεβαίωση ότι τα μέλη της ομάδας του έχουν λάβει 

όλη την αναγκαία συμβουλευτική υποστήριξη προερχόμενη τόσο από τον 

ελεγκτή, όσο και από το εσωτερικό της επιχείρησης  

3. Να εξασφαλίζει την διαβεβαίωση πως η φύση και ο σκοπός αλλά και τα 

συμπεράσματα του ελέγχου είναι ακόλουθα με την μορφή του ελέγχου 

που συμφωνήθηκε. 

4. Να διασφαλίζει ότι τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από έλεγχο 

υιοθετούνται από τον ελεγχόμενο. 

 Ειδικά για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά και όταν αυτό είναι επιθυμητό 

από τον ελεγχόμενο οργανισμό, πραγματοποιείται ένας επιπρόσθετος έλεγχος 

ποιότητας για τον οποίο ο ελεγκτής οφείλει να: 

1. Διαπιστώνει ότι έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο συνεργάτη το έργο της 

αξιολόγησης των συστημάτων ελέγχου ποιότητας. 

2. Επικοινωνεί με τους άμεσα εμπλεκόμενους με τις δομές ελέγχου 

ποιότητας και να τους ενημερώνει για όλα τα θέματα τα οποία έχει 

αντιληφθεί και χρήζουν αναθεώρησης ή αντιμετώπισης. 

3. Αρνείται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω της έκθεσης 

του, πριν λάβει πλήρη γνώση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

δομών του ελέγχου ποιότητας. 

 Τα ISA 315 και 220, αποσαφηνίζουν την σχέση ανάμεσα στις δομές 

ποιότητας ελέγχου που πρέπει να τηρούνται στον εκάστοτε ελεγχόμενο οργανισμό 

και αυτές που ελέγχει ο ελεγκτής.  

 

4.4 Συμφωνία με τα ISA 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να τηρεί σε όλη την διαδικασία τα ISA που σχετίζονται με αυτόν. 

Οι σχετικές παράγραφοι με τον έλεγχο ορίζονται ως αυτές οι οποίες βρίσκονται σε 

άμεση συνάφεια με τον διενεργούμενο έλεγχο.  

 Βάσει των ISA όλες οι παράγραφοι των προτύπων κρίνονται ως σχετικές, 

εκτός εάν στις συνθήκες στις οποίες διενεργείται ο έλεγχος διαπιστωθεί πως κάποιο 



39 
 

πρότυπο είναι άσχετο με αυτόν ή το πρότυπο ισχύει υπό προϋποθέσεις, που στην 

προκείμενη περίπτωση δεν αποτελούν πραγματικότητα. 

 Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής είναι σε θέση να αποκλίνει από κάποιο 

πρότυπο. Όταν αυτό συμβαίνει, ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί αρχές 

διενέργειας ελέγχου, έστω και εναλλακτικές, αρκεί όμως να είναι σε θέση να 

καταλήξει στον επιθυμητό στόχο, δηλαδή να ολοκληρώσει τον έλεγχο με σαφήνειά 

και αξιοπιστία. Η ανάγκη του ελεγκτή να αποκλίνει από τα ISA είναι 

στοιχειοθετημένη εφόσον ο ελεγκτής είναι βέβαιος πως ακολουθώντας την 

προβλεπόμενο από το πρότυπο διαδικασία δεν είναι σε θέση να ελέγξει 

αποτελεσματικά για θελημένες ή μη αλλοιώσεις των οικονομικών στοιχείων. 

 Σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις όπου ο ελεγκτής αποκλίνει από τα πρότυπα, 

πρέπει να διατυπώσει με σαφήνεια τον λόγο που το σχετικό πρότυπο δεν μπορούσε 

να προσφέρει ουσιωδώς στο προϊόν του ελέγχου, αλλά και να καταγράψει ενδελεχώς 

την ελεγκτική διαδικασία που υιοθετήθηκε. 

 Τα ISA συνολικά παρέχουν στον ελεγκτή το μέσο και την πρότυπη 

καθοδήγηση ώστε να διεκπεραιώσει το έργο που αναλαμβάνει καλύπτοντας τους 

στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια του ελέγχου. 

   Συμπερασματικά,  τα ISA αφορούν τις συνολικές ευθύνες του ελεγκτή, όπως 

και την υποχρέωση που έχει να εισηγηθεί τις αλλαγές που επιτάσσουν τα ευρήματα 

του, στον ελεγχόμενο οργανισμό, και αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα. Παρόλα 

αυτά μερικά ISA και άρα οι απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτά δεν συνάδουν με 

όλες τις περιστάσεις. Επίσης μερικά από τα πρότυπα εφαρμόζονται μόνο υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. Προφανώς όταν αυτές δεν περιγράφουν το περιβάλλον της 

επιχείρησης, τα πρότυπα δεν σχετίζονται με τον έλεγχο. Οι αποκλίσεις από τα ISA 

πρέπει να αποφεύγονται. Όταν όμως αυτές κρίνονται επιβεβλημένες πρέπει να 

στοιχειοθετούνται και να περιγράφονται επαρκώς. Είναι προφανές πως πρέπει να 

αναλύεται και ο λόγος μη υιοθέτησης των ISA.  

 Οι ελεγκτές συχνά είναι επιφορτισμένοι με το να ακολουθούν τη νομοθεσία 

που επιβάλλεται στα κράτη στα οποία υιοθετούνται τα ISA. Σε αυτή την περίπτωση, 

η τοπική νομοθεσία τηρείται παράλληλα και συμπληρωματικά με τα ISA προς 

όφελος του ελέγχου. 
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 Οι καταληκτικές ημερομηνίες βάσει των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε 

μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ISA προσδιορίζονται με σαφήνεια 

σε αυτά. Παράλληλα όμως, επιπρόσθετες καταληκτικές ημερομηνίες μπορεί να 

επιβληθούν από τις κατά τόπους αρχές. Ακόμη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 

σχετικό πρότυπο, είναι δεκτή η εφαρμογή των ISA σε χρόνο συντομότερο από τον 

καταληκτικό. 

 

4.5 Έλεγχος υπό καθεστώς κινδύνου 

 

 Όπως φαίνεται αναλύεται σαφώς στα ISA, η διαχείριση του κινδύνου εκκινεί 

από τον σχεδιασμό του ελέγχου που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των σχετικών 

διαδικασιών ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα. Η ανταπόκριση σε αυτόν γίνεται 

σχεδιάζοντας ακόμη αναλυτικότερες διαδικασίες και έπειτα πραγματοποιώντας τες με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η έκθεση που εν τέλει θα δημοσιευτεί από τον ελεγκτή, 

υποχρεώνει την πρότερη αξιολόγηση από μερους του όλων των ευρημάτων της 

ελεγκτικής διαδικασίας.    

 Κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, οι 

καίριοι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

1. Να συλλέξει την αναγκαία εξασφάλιση πως οι οικονομικές καταστάσεις του 

ελεγχόμενου οργανισμού είναι απαλλαγμένες από αλλοιώσεις των 

λογαριασμών, είτε αυτές είναι αποτέλεσμα άθελου λάθους είτε εσκεμμένης 

παραποίησης, και να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι πλήρεις και ορθές σε τομείς ουσιώδους πληροφόρησης, 

πάντα ακολουθώντας τα πρότυπα λογιστικής καταγραφής και καταχώρησης. 

2. Να γνωστοποιήσει τα ευρήματα του ελέγχου και να επικοινωνήσει με τους 

σχετιζόμενους με αυτά ακολουθώντας τις αρχές των ISA. 

 

 Τα ISA ορίζουν σαν σκοπό του ελέγχου να ενισχύει την εμπιστοσύνη των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον 

εκφράζοντας μία σαφή άποψη επ’ αυτών από πλευράς του ελεγκτή, που να 

φανερώνει εάν είναι σωστά συνταγμένες, καταγράφοντας χωρίς λάθη κυρίως τους 
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λογαριασμούς ουσίας, και αντανακλώντας πιστά την πραγματική χρηματοοικονομική 

εικόνα της ελεγχόμενης επιχείρησης. Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται 

ακολουθώντας πιστά τις αρχές των ISA και με γνώμονα την ηθική, ο ελεγκτής είναι 

σε θέση να σχηματίσει την σχετική άποψη.        

 Για να είναι σε θέση ο ελεγκτής να σχηματίσει άποψη απαιτείται να 

διασφαλίζει μία συνολική θεώρηση για την ακεραιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο μόνος τρόπος για να καταστεί αυτό εφικτό είναι να ελαχιστοποιηθεί 

στον μέγιστο βαθμό ο παράγοντας του κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός βάσει των ISA 

είναι ουσιαστικά η πιθανότητα να εγκρίνει την ορθότητα των οικονομικών 

καταστάσεων, ενώ αυτές περιέχουν λάθη ουσίας. Παρόλα αυτά, η διασφάλιση που 

απαιτείται να δομεί ο ελεγκτής δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Καθώς υπάρχουν 

ενδογενείς περιορισμοί στην διαδικασία του ελέγχου και είναι αυτή η διαδικασία η 

οποία οδηγεί στην τεκμηρίωση του, ο έλεγχος αποτελεί την αντίληψη του ελεγκτή για 

την πιο πιθανή πραγματική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, παρά απόλυτη 

αξιολόγηση τους.  

 Ο κίνδυνος ουσιώδους αναληθούς καταγραφής των οικονομικών στοιχείων 

διχοτομείται στις εξής κατηγορίες: 

1. Σε επίπεδο συνολικών οικονομικών καταστάσεων 

2. Σε επίπεδο κατηγοριών συναλλαγής, ισοζύγια λογαριασμών, και αποκάλυψης 

συγκεκαλλυμένων διαδικασιών. 

 Στα ISA σε αντίθεση με άλλες δομές ελέγχου, δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 

ενδογενούς και ελεγκτικού κινδύνου, αλλά συνολικά στον κίνδυνο ύπαρξης 

σημαντικών ανακριβειών σε λογαριασμούς υψηλής σημασίας. Παρά το γεγονός αυτό, 

ο ελεγκτής είναι σε θέσει να επιμερίζει τον συνολικό κίνδυνο, με τρόπο τέτοιο ώστε 

βάσει των τρεχόντων συνθηκών και αντιλήψεων του, να οδηγείται στην πληρέστερη 

ελεγκτική διαδικασία. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο ελεγκτής έχει 

περισσότερο σημασία να αναλύσει τον κίνδυνο τον οποίο καλείται να αντιμετωπίσει, 

άσχετα με την μέθοδο που επιλέγει να τον προσεγγίσει.  

 Είναι αναμενόμενο πως όσο ο κίνδυνος και να περιοριστεί, η πλήρης 

εξάλειψη του είναι αδύνατη. Για τον λόγο αυτό δεν καλείται ο ελεγκτής να βεβαιώσει 

πως οι ελεγχόμενες καταστάσεις είναι απόλυτα απαλλαγμένες από κάθε είδους 

λανθασμένη καταχώρηση ηθελημένη ή μη. Έχει προλεχθεί πως υπάρχουν παράγοντες 
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οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και δεν μπορούν 

να ελεγχθούν πλήρως. Αυτοί είναι κυρίως οι ακόλουθοι: 

1. Η φύση της διαδικασίας σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2. Η φύση των ελεγκτικών διαδικασιών. 

3. Η ανάγκη ολοκλήρωσης του ελέγχου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

και με λογικό κόστος. 

 

4.6 Πραγματοποίηση του ελέγχου υπό καθεστώς κινδύνου 

 

Για να είναι εφικτός ο έλεγχος υπό καθεστώς κινδύνου, και να αποδίδει αληθή 

αποτελέσματα, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και να ανιχνεύει 

τα οικονομικά στοιχεία για αλλοιώσεις υπό το πρίσμα των συνθήκων που επικρατούν 

στο εσωτερικό της εταιρείας και τις συνθήκες που θα μπορούσαν να υποκινήσουν μία 

παραποίηση. 

 Ο ελεγκτής οφείλει να ασκεί το επάγγελμα του χρησιμοποιώντας την 

επαγγελματική του κρίση και εμπειρία ιδιαίτερα στους τομείς του σχεδιασμού και της 

εκτέλεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  

 Για να διασφαλίσει την αναγκαία εξασφάλιση που έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς 

και αφορά τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την ποιότητα του ελέγχου του, ο ελεγκτής 

πρέπει να αναζητά τεκμηρίωση μέσω αδιάσειστων στοιχείων κάθε υποψίας ή 

παρατήρησης με την οποία έρχεται αντιμέτωπος. Μόνο αυτά στοιχειοθετούν την 

βάση μίας θεμελιωμένης γνωμοδότησης.  

 Σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής είναι αναγκαίο να δομεί τον έλεγχο και να τον 

πραγματοποιεί, αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο να απαιτούνται επιπρόσθετες 

ελεγκτικές δραστηριότητες, πέρα από αυτές που επιβάλλουν τα ISA και τελικά να 

διαπιστώνει αν μέσα από αυτές συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

απαιτούνται για να γνωμοδοτήσει σχετικά. 

 Η διαδικασία του ελέγχου επιμερίζεται σε τρία κομβικά σημεία, όπως ήδη έχει 

αναλυθεί, και αυτά αφορούν τους αναγκαίους σκοπούς του ελέγχου, την ανταπόκριση 

σε αυτόν και την τεκμηρίωση του. Τα ISA διαχωρίζουν τις κατηγορίες αυτές της 

ελεγκτικής διαδικασίας σε τρία ερωτήματα. 
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 Η πρώτη ερώτηση αφορά το ποια γεγονότα δύναται να προκύψουν και να 

οδηγήσουν στην πρόκληση ουσιώδους αλλοίωσης των οικονομικών στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η δεύτερη αφορά το κατά πόσο τα γεγονότα 

αυτά που αναγνωρίστηκαν ως αυξημένου κινδύνου πραγματοποιήθηκαν και είχαν τα 

αρνητικά αποτελέσματα που εκτιμήθηκαν. Η τελευταία ερώτηση σχετίζεται με την 

διαμορφούμενη άποψη του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, βάσει πάντα 

των τεκμηρίων που συλλέχθηκαν.  

 Στο πρώτο επίπεδο, ο ελεγκτής επιβαρύνεται με το έργο του εντοπισμού των 

λαθών, ασχέτως αν αυτά είναι υποκινούμενα ή όχι. Στην προσπάθεια του αυτή, 

αναγνωρίζει την επιχείρηση ως ένα ζώντα οργανισμό, με όλα τα επί μέρους 

χαρακτηριστικά του, που περιλαμβάνουν και τον εσωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός 

έλεγχος πρέπει να αποτελεί την βάση του σχεδιασμού του ελέγχου για υποβόσκοντες 

κινδύνους αλλοιώσεων. 

 Το δεύτερο βήμα είναι η προσπάθεια του ελεγκτή να συγκεντρώσει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εύρεση των πιθανών κινδύνων που πραγματοποιήθηκαν. 

Στο σημείο αυτό γίνεται ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση των αναλυτικών 

διαδικασιών που θα τεκμηριώσουν ή μη τις εικασίες του. 

 Το τελευταίο επίπεδο της γνωμοδότησης στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 

1. Στον σχηματισμό μίας τεκμηριωμένης άποψης επί της ποιότητάς των 

οικονομικών καταστάσεων, βάσει της αξιολόγησης τους την οποία μπορεί να 

πραγματοποιήσει στηριζόμενος στα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. 

2. Στην διατύπωση μίας επίσημης θέσης επ’ αυτών, στην οποία θα περιγράφεται 

και η συλλογιστική πάνω στην οποία αυτή στηρίζεται. 

 

4.7 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

 

 Ο ελεγκτής, αξιολογώντας τις οικονομικές καταστάσεις αποκλειστικά δεν 

είναι ικανός να συλλέξει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση που θα τον καταστήσει 

ικανό να γνωμοδοτήσει. Μέρος της ελεγκτικής διαδικασίας είναι και η αξιολόγηση 

και χρησιμοποίηση των δομών εσωτερικού ελέγχου, προς την κατεύθυνση της 

τεκμηριωμένης γνωμοδότησης. 
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 Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται από τα ISA ως η διαδικασία που σχεδιάζεται, 

εφαρμόζεται και διατηρείται από αυτούς που επιβαρύνονται με το έργο της 

διακυβέρνησης και της διαχείρισης του οργανισμού, όπως και κάθε επιπρόσθετου 

μέλους του προσωπικού, που σχετίζεται με τον εσωτερικό έλεγχο, και αποσκοπεί 

στην αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και την τήρηση των 

ισχυόντων νόμων και περιορισμών.  

 Ο ελεγκτής οφείλει να κατανοεί τις σχετικές δομές του εσωτερικού ελέγχου 

με τον έλεγχο που πραγματοποιεί. Παρά το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

μερικώς αποσκοπεί στην ορθή καταγραφή των οικονομικών στοιχείων, υπάρχουν 

πτυχές του που δεν είναι ιδιαίτερα συναφείς με τον πραγματοποιούμενο έλεγχο. Ο 

ελεγκτής είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια μέρη του εσωτερικού ελέγχου θα 

χρησιμοποιήσει στο έργο του. 

 Αυτά αποτελούν το περιβάλλον του ελέγχου, την εκτίμηση του κινδύνου, τα 

πληροφοριακά συστήματα, τις δραστηριότητες ελέγχου και  την παρακολούθηση που 

οδηγούν στα αντικείμενα των δημοσιευμένων καταστάσεων. 

 Στα πλαίσια του περιβάλλοντος του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να 

εξακριβώνει εάν η διοίκηση υιοθετεί την ειλικρίνεια και την ηθική κατά το έργο της. 

Επίσης ο ελεγκτής εξακριβώνει αν το περιβάλλον του ελέγχου υπονομεύεται από 

ελαττώματα που εντοπίζονται στην δομή και τη μορφή της λειτουργίας του. 

Ουσιαστικά στο στάδιο αυτό γίνεται μία αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης. 

 Αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου, ο ελεγκτής οφείλει να εξακριβώνει 

εάν η επιχείρηση τηρεί σαφείς διαδικασίες για: 

1. Να εντοπίζει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που σχετίζονται με την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της. 

2. Να εκτιμά την σημαντικότητα αυτών των κινδύνων. 

3. Να εκτιμά την πιθανότητα εμφάνισης τους. 

4. Να αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να 

αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. 

 Εφόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει υιοθετήσει αυτές τις διαδικασίες, ο 

ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να τις κατανοήσει και να αντλήσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες από αυτές. Εάν εντοπίσει κινδύνους εμφάνισης παραποιημένων 
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οικονομικών στοιχείων, που δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από τους εσωτερικούς 

ελεγκτικούς μηχανισμούς, οφείλει να εξακριβώσει εάν δεν εντοπίστηκε πιθανώς 

ηθελημένα. Εάν είναι αυτής της άποψης, στον επόμενο χρόνο ο ελεγκτής είναι 

αναγκαίο να εκτιμήσει τον λόγο που ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν εκτιμήθηκε ήδη 

από τις δομές του εσωτερικού ελέγχου. Τα πιθανότερα εναλλακτικά σενάρια είναι 

είτε συγκεκριμένες επικρατούσες συνθήκες να απέτρεψαν την περίληψη του κινδύνου 

στους μηχανισμούς του εσωτερικού ελέγχου, είτε η μορφή του εσωτερικού ελέγχου 

να είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 Εάν η επιχείρηση δεν έχει υιοθετήσει τις παραπάνω διαδικασίες ή εφαρμόζει 

ένα ανελαστικό μη αντιπροσωπευτικό σχετικό σύστημα, τότε ο ελεγκτής οφείλει να 

συνδιαλέγεται με την διοίκηση σχετικά με τον αν εντοπίζονται οι υποβόσκοντες 

κίνδυνοι και πως ανταποκρίνεται η επιχείρηση σε αυτούς.  
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα Προτάσεις Περιορισμοί 

 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να εντοπιστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Αυτοί όπως αποδείχθηκε 

είναι πρωτίστως η συνολικά αναλυτικά και ορθά σχεδιασμένη ελεγκτική διαδικασία, 

αλλά και η μεθοδική αποπεράτωσή της. Με γνώμονα τον έλεγχο, οι παράγοντες 

επιτυχία ή αποτυχία εντοπίζονται κυρίως στην τήρηση ή μη των προτύπων που έχουν 

γραφεί για τον σκοπό αυτό.  

 Παράγοντες όπως ο σχεδιασμός του ελέγχου, η συνεχής αναθεώρηση του και 

ο εμπλουτισμός του με όποια νέα στοιχεία ανακύπτουν τόσο κατά την εξέταση των 

λογαριασμών και των συναλλαγών, όσο και κατά την συνεργασία και συζήτηση με 

μέλη της διοίκησης και του λοιπού προσωπικού είναι στοιχεία αναγκαία για την 

αποτελεσματική ελεγκτική διαδικασία.  

 Επιπρόσθετα, αν και αρχικά μερικοί παράγοντες που αποδείχθηκαν 

ερευνητικά, φαντάζουν φαινομενικά άσχετοι, είναι υψηλής σημασίας. Η διάρκεια του 

ελέγχου, η ελεγκτική αμοιβή, το μέγεθος της εταιρείας και σαφώς ο εσωτερικός 

έλεγχος που καλύπτεται και από τα ελεγκτικά πρότυπα, είναι παράγοντες που 

μπορούν να εξασφαλίσουν ή όχι την αξιοπιστία των παρατιθέμενων 

καταγεγραμμένων οικονομικών στοιχείων.   

 Αναφορικά με τους περιορισμούς που τίθενται στην συγγραφή της εν λόγω 

εργασίας, πρέπει να σημειωθεί πως η μελέτη ερευνητικών δεδομένων που 

προέρχονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία από τρίτες χώρες, καθιστά ανασφαλή 

την πλήρη υιοθέτηση τους, καθώς η ελληνική οικονομική πραγματικότητα έχει μία 

σειρά πολλών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν 

σε αυτές. Έτσι, ενδεχομένως συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν οι συγγραφείς 

των άρθρων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ενδεχομένως να μην βρίσκονται σε 

πλήρη συμφωνία με την εικόνα που παρουσιάζει ο ελληνικός επιχειρηματικός χώρος.   

 Ολοκληρώνοντας, σε μία μελλοντική έρευνα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε η επανάληψη κάποιων από τις ποσοτικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί, 

ώστε να αξιολογηθεί η ελληνική πραγματικότητα, με σκοπό τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ κρατών και οικονομιών.   
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Ιστοσελίδες 

 

• Institute of Internal Auditors: na.theiia.org 

• The American Institute of CPAs:   www.aicpa.org 

• Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών: www.hiia.gr 

• Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων www.elte.org 

• Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:  www.soel.gr 


