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                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Όσο ο 

όγκος και η πολυπλοκότητα των οικονομικών μονάδων αυξάνεται, τόσο επιτακτικότερη καθίσταται η 

ανάγκη για διαφάνεια και  θεσμοθέτηση μέτρων με τα οποία θα ελέγχεται και θα εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική λειτουργία τους. Ειδικότερα, η συχνότητα των εξελίξεων που παρατηρούνται σε μια 

σύγχρονη οικονομία και συγκεκριμένα ο συνεχώς διευρυνόμενος θεμιτός και αθέμιτος ανταγωνισμός, 

καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για διεξαγωγή ανεξάρτητου και αποτελεσματικού λογιστικού ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

 

Το απαιτητικό αυτό έργο καλούνται να διεκπεραιώσουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές με τη 

διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Οι δύο αυτές κατηγορίες ελέγχων είναι από τις πιο 

χρήσιμες για όλες τις οικονομικές μονάδες, καθώς δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας αποφεύγοντας 

τις ατασθαλίες και κλοπές από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η 

ύπαρξη ενός ισχυρού εσωτερικού ελέγχου αποτελεί θετική απόδειξη της αξιοπιστίας των λογιστικών 

πληροφοριών και αυτό επιδρά καθοριστικά στον προσδιορισμό της έκτασης του εξωτερικού ελέγχου. 

Αντίστοιχα, όσο πιο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης 

επιχείρησης, τόσο μικρότερη θα είναι η έκταση του ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι αφενός η εξέταση της χρησιμότητας και των δύο 

ελέγχων και αφετέρου η παράθεση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησής τους για την ανάπτυξη και 

εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακόμη, πραγματοποιείται αναφορά στην έννοια του 

ελεγκτικού κινδύνου καθώς και στα μέτρα αντιμετώπισης του προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή 

πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 

 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη παρουσίαση του πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων η εν λόγω εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια. 

Στο πρώτο, επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση, καθώς και οριοθέτηση της έννοιας της 

ελεγκτικής. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στην ελεγκτική και στην πορεία 

παρουσιάζονται οι στόχοι, το αντικείμενο αλλά και οι θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν. 

 



 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί τον κύριο θεωρητικό κορμό της παρούσας εργασίας, 

γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο όσο και στον ελεγκτικό και 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα, πραγματοποιείται εμπειρική έρευνα αναφορικά με το εάν η 

έκφραση γνώμης του ελεγκτή επηρεάζεται από την διάρκεια της ελεγκτικής του θητείας. Η έρευνα 

εστιάζει στις χώρες του ευρωπαικού νότου κατά την περίοδο 2005-2014 και διαιρείται σε δύο 

χρονικές περιόδους 2005-2009 (πρό κρίσης) και 2009-2014 (μετά κρίσης). 

 

Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων, την πρόταση για 

μελλοντική έρευνα και την παράθεση της βιβλιογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

1.1  Η  Έννοια της Ελεγκτικής 

 

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης. Κύρια 

ασχολία της είναι η διατύπωση κανόνων και αρχών που σχετίζονται με την διεξαγωγή οικονομικών 

ελέγχων. Αντικείμενό της αποτελεί ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν απο την οικονομική οντότητα κατά τη διάρκεια του έτους και εφαρμόζεται από 

άτομα ανεξάρτητα προς την επιχείρηση (ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές). Οι έλεγχοι που διεξάγονται 

έχουν ως στόχο την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονομικών αποτελεσμάτων που έχουν 

παρουσιαστεί. 

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) η 

Ελεγκτική ορίζεται ως μια  << συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και 

γεγονότων, με στόχο την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ αυτών και των 

πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε 

ενδιαφερόμενους χρήστες >>.  Συνεπώς η Ελεγκτική επιστήμη ασχολείται με τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων με κύριο μέλημα την πρόληψη, αποκάλυψη ή αποτροπή εκούσιων ή ακούσιων 

λογιστικών σφαλμάτων και την πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια ελέγχου της αξιοπιστίας των 

οικονομικών δεδομένων και της σωστής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας. 

 Η Ελεγκτική, ως επιστημονικός κλάδος δημιουργεί νέα γνώση διαμέσου της ορθολογικής και 

μεθοδολογικής έρευνας και διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη παρουσίαση των καινούργιων 

γνώσεων. Επιπρόσθετα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις βασικότερες επιστήμες όπως την 

Οικονομική, τη Νομική, την Πληροφορική και την Στατιστική. Πέρα όμως από επιστήμη, η 

ελεγκτική αποτελεί και τεχνική διότι σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση, 

ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει εις πέρας την αποστολή της. 
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 Ο Έλεγχος θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν μία συστηματική διεργασία αντικειμενικής 

συγκέντρωσης και επαλήθευσης στοιχείων σχετικά με τους ισχυρισμούς για οικονομικές 

δραστηριότητες  για τα οποία οι οικονομικές οντότητες που διατυπώνουν τους ισχυρισμούς, έχουν 

αναλάβει την υποχρέωση να εξακριβώσουν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των ισχυρισμών και των 

πραγματικών δεδομένων. 

Ο βασικός σκοπός του ελέγχου είναι η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας 

επιχείρησης. Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από όλες εκείνες τις προφυλάξεις που χρησιμοποιεί 

μια οικονομική οντότητα προκειμένου:  

 

 Να εντοπιστούν και να προληφθούν ηθελημένα ή αθέλητα λογιστικά λάθη (προληπτικός 

έλεγχος), 

 Να διευρευνηθούν και να αποκαλυφθούν ακούσια ή εκούσια σφάλματα ως προς τις 

διαδικασίες (κατασταλτικός έλεγχος), 

 Να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία από σπατάλη, καταδολίευση και μη 

αποτελεσματική χρήση, 

 Να καταγραφεί η συμφωνία με  τις πολιτικές της επιχείρησης, 

 Να παρατεθούν διάφορα επιμέρους σημεία των οικονομικών καταστάσεων, που στη 

πλειονότητά τους συνιστούν ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία για την πορεία και τις 

μελλοντικές τάσεις που επικρατούν μέσα στην εταιρία, 

 

 

1.2  Η Αιτία και η Σπουδαιότητα των Ελέγχων 

 

Η σημασία και η ανάγκη για τον έλεγχο είναι αδιαπραγμάτευτη, αδιαμφισβήτη και ύψιστη 

προτεραιότητα όσο οι οικονομίες εξελλίσσονται και όσο οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται. 

Η Διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα, με την ταχεία ανάπτυξη και το μεγάλο μέγεθος γίνεται 

ολοένα και πιο απαιτητική. Πλέον οι οικονομικές οντότητες αποτελούνται στην πλειονόητά τους 

απο πολλά τμήματα με συνέπεια η επίβλεψη του έργου χιλιάδων εργαζομένων να καθίσταται 

δυσχερέστερη. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σημαντικότατη η ύπαρξη οικονομικών ελέγχων 

προκειμένου να προλαμβάνονται μελλοντικά σφάλματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη 
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μείωση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Συνεπώς η ανάγκη για έλεγχο προκύπτει απο τις 

ατέλειες της ανθρώπινης φύσης, την ανάγκη για αξιόπιστες πληροφορίες και την ανάγκη για 

έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων.  

 Ειδικότερα, τα λάθη, οι δόλοι, οι οικονομικές απάτες και η έλλειψη ειλικρίνειας είναι σε 

αρκετούς ανθρώπους έμφυτα στοιχεία με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για έλεγχο και 

εξακρίβωση των οικονομικών στοιχείων προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα αλλοίωσης και 

παραποίησης των πραγματικών οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποτελεί 

απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε οικονομικής διαχείρισης περιουσίας, είναι μια μέθοδος 

ασφάλισης από πιθανά λάθη και απάτες και αποτελεί έναν απο τους πρωταρχικούς λόγους 

ανάπτυξης της Ελεγκτικής Επιστήμης. 

 Επιπρόσθετα, προκειμένου να ληφθεί μια ορθή  απόφαση σε μια επιχείρηση είναι πρέπον να 

υπάρχουν αξιόπιστες και έγκυρες πηγές και πληροφορίες. Οι λανθασμένες και ανακριβείς 

πληροφορίες είναι άκρως επικίνδυνες και υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν επιζήμιες συνέπειες 

σε μια επιχείρηση. Ως αποτέλεσμα η βέλτιση λύση για την εξεύρεση και χρήση αξιόπιστων 

πληροφοριών είναι η καθιέρωση κάποιας μορφής αξιολόγησης και πιστοποίησης των πληροφοριών 

απο ειδικά καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι ανεξάρτητοι στην έκφραση της γνώμης 

τους. 

 Σπουδαίος καθίσταται επίσης ο έλεγχος καθώς έχει την δυνατότητα να εντοπίσει και να 

διορθώσει έγκαιρα τα λογιστικά λάθη, τα οποία ανεξάρτητα του εσκεμμένου η μή χαρακτήρα τους, 

αλλοιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα με συνέπεια να παρουσιάζεται αλλοιωμένη η εικόνα της 

οικονομικής οντότητας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παραπληροφόρηση και φυσικά η εξαπάτηση 

των ενδιαφερομένων για την πρόοδο της εταιρίας προσώπων. 

 

 

1.3  Αντικείμενο και Στόχοι της Ελεγκτικής 

 

Σύμφωνα με τα περισσότερα σύγχρονα εγχειρίδια Ελεγκτικής, έλεγχος είναι η συγκέντρωση από 

τον ελεγκτή τεκμηρίων σχετικά με ορισμένες πληροφορίες, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός 

συμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η έκφραση σχετικής 
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γνώμης μέσω της έκθεσης ελέγχου. Το αντικείμενο συνεπώς της επιστήμης αυτής είναι αφενός ο 

έλεγχος των επιχειρήσεων με στόχο να προληφθούν ή να αποκαλυφθούν λογιστικά λάθη και 

αφετέρου η πιστοποίηση μετά απο τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων.1 

 

 

 

1.4  Διακρίσεις της Ελεγκτικής 

 

Οι έλεγχοι ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της κάθε εταιρίας. Διακρίνονται ανάλογα με το εύρος, 

την περιοδικότητα, το σκοπό και την ιδιότητα του ελεγκτή. Πιο συγκεκριμένα οι έλεγχοι μπορούν 

να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α) Ανάλογα με την εξάρτηση του προσώπου από την ελεγχόμενη εταιρία σε εξωτερικό και 

εσωτερικό έλεγχο. 

  Εξωτερικός έλεγχος ( external audit) καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο (φυσικό ή 

νομικό) που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία, δεν σχετίζεται οικονομικά 

με αυτήν, ούτε με τους μετόχους ή τη διοίκηση αυτής, έχει λάβει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, και διαθέτει τα προβλεπόμενα αυξημένα 

προσόντα. 

 

 Εσωτερικός έλεγχος (internal audit) καλείται ο διενεργούμενος από πρόσωπο που διαθέτει 

επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα γνώσης και εμπειρίας, αλλά έχει την ιδιότητα 

του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας και ταυτόχρονα σχετίζεται άμεσα με τα άτομα και 

τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ‘υποχρεωμένος’ 

να υπακούσει στον εσωτερικό κανονισμό και υποδείξεις της διοίκησης της εταιρίας, οι 

οποίες μπορεί να αποκλίνουν από τα γενικά ελεγκτικά πρότυπα. 

 

 

                                                           
1  Κ. Καραμάνης (2008), ‘’ Σύγχρονη Ελεγκτική. Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα ’’, σελ.49 
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Β) Ανάλογα με το εύρος, σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. 

 Γενικοί είναι εκείνοι που  αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας, 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και αποβλέπουν στην 

έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 

τήρηση των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού της. Επίσης είναι εκείνοι που 

εκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείρηση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ενα τέτοιο είδος 

ελέγχου είναι ο έλεγχος του ισολογισμού τέλους χρήσης που διενεργείται απο τους 

εξωτερικούς ελεγκτές. 

 

 Ειδικοί είναι οι έλεγχοι που σχετίζονται με συγκεκριμένους λογαριασμούς ή τομείς και 

διαδικασίες της εταιρίας (π.χ έλεγχος ταμείου, πελατών,πληρωμές, διαχείρηση αποθεμάτων 

κ.ο.κ), συνήθως πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά και στοχεύουν στην αποκάλυψη λαθών, 

εσκεμμένων ή μη, στην ορθή τήρηση των λογαριασμών ή των διαδικασιών.  

 

Γ) Ανάλογα με την περιοδικότητα, σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. 

 Μόνιμοι, καλούνται όσοι πραγματοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

 

 Τακτικοί καλούνται αυτοί που διενεργούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα (έτος, 

εξάμηνο, τρίμηνο) 

 Έκτακτοι καλούνται όσοι διενεργούνται σε τυχαία χρονική στιγμή. 

 

 

Δ)  Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει, σε προληπτικούς και κατασταλτικούς 

ελέγχους. 

 Προληπτικοί είναι όσοι διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη λαθών κατά την τήρηση των 

λογαριασμών και των διαδικασιών. Πρόκειται για το γνωστό ‘control’, που την τελική 

έγκριση έχει ο προιστάμενος του τμήματος, πρίν λάβει χώρα ένα γεγονός – συναλλαγή. 

 

   Κατασταλτικοί είναι αυτοί που διενεργούνται μετά από την εκτέλεση μιας πράξης και 

αποβλέπουν στην εύρεση και καταστολή εκούσιων ή ακούσιων λαθών και παραλείψεων, 
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ατασθαλιών, κλοπών και κακής διαχείρισης μέσων και πόρων. Οι έλεγχοι αυτοί 

διενεργούνται αποκλειστικά από τους εσωτερικούς ελεγκτές, εκ των υστέρων. 

 

Ε)  Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει, σε υποχρεωτικούς και προαιρετικούς 

ελέγχους: 

 Υποχρεωτικοί είναι όσοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, δικαστικές ή άλλες 

κρατικές υπηρεσίες. 

 

 Προαιρετικοί είναι αυτοί που επιβάλλονται από τη διοίκηση ή τους μετόχους για δική τους 

χρήση. 

 

Δ) Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν σε διαχειριστικούς, διοικητικούς και φορολογικούς 

ελέγχους: 

 

 

 Διαχειριστικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση των οικονομικών της 

εταιρίας. 

 

 Διοικητικοί είναι όσοι έχουν ως αντικείμενο την διαπίστωση της ορθής και πιστής 

εφαρμογής των ακολουθούμενων  διαδικασιών. 

 

 Φορολογικοί είναι όσοι αποβλέπουν στην ορθή τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και 

των φορολογικών υποχρεώσεων.2 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Χ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης, (2013), ‘’Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου’’, σελ. 6 -7 
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Διάγραμμα: Διακρίσεις των ελέγχων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Κ. Καραμάνης (2008), ‘’ Σύγχρονη Ελεγκτική. Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα ’’, σελ. 50 

 

 Έλεγχοι  Χρηματοοικονομικών  Πληροφοριών 

Εξωτερικοί Έλεγχοι 

(External Audits) 

Έλεγχοι που διενεργούνται 

από ανεξάρτητους ειδικούς 

επαγγελματίες (Εξωτερικοι 

Ελεγκτές) για λογαριασμό 

των χρηστών. 

 

Εσωτερικοί Έλεγχοι 

(Internal Audits) 

Έλεγχοι που διενεργούνται από 

υπαλλήλους της διοίκησης 

(Εσωτερικοί Ελεγκτές) για δικό 

της λογαριασμό. 
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1.5   Θεμελιώδεις Αρχές του Ελεγκτικού Επαγγέλματος 

 

Οι θεμελιώδεις αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος, όπως προσδιορίχονται στις διακηρύξεις και τα 

Ελεγκτικά Πρότυπα της  IFAC (International Federation of Accountants) έχουν ως εξής:  

I. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά 

προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται απο την Οδηγία 8η 84/253 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με 

την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας. 

 

II. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας [Οδηγία 84/253, Π.Δ 226/1992]. 

 

III. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και 

υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων του 

ελέγχου [Οδηγία 84/253, Π.Δ 226/1992]. 

 

IV. Το ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ασκείται σύμφωνα με  τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία 

[Π.Δ 226/1992]. 

 

 

1.6  Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

 

Οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελούν το βασικό σημείο οριοθέτησης και 

διαχωρισμού της έννοιας του <<αναγνωρισμένου επαγγέλματος>> από κάθε άλλη βιοποριστική 

απασχόληση. Η δεοντολογία προσφέρει ένα πλαίσιο αρχών και πεποιθήσεων, μια λογική ανάλυση 

αποφάσεων, έτσι ώστε να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την επίγνωση που 

είναι απαραίτητες για τη δεοντολογική λήψη αποφάσεων.  
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Ειδικότερα ο ελεγκτής οφείλει πάντοτε να:  

 

 

Α) Μην ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο πλημμελή και να είναι ανεξάρτητο από κάθε είδους 

επιρροή του ελεγχόμενου, 

Β) Μην αποδέχεται την ευθύνη διεξαγωγής του ελέγχου ή να διακόπτει την ανατεθείσα σε αυτόν 

εργασία εάν οι υπάρχουσες ή διαμορφωθείσες συνθήκες κλονίζουν είτε την ανεξαρτησία, την 

αντικειμενικότητα και την προς αυτόν εμπιστοσύνη των τρίτων είτε τις σχέσεις του με 

συναδέλφους μέλη του Σ.Ο.Λ, 

Γ) Δεσμεύεται ότι οι  ανάγκες της ελεγχόμενης οντότητας, του επενδυτικού κοινού και του ίδιου 

του επαγγέλματος βρίσκονται πέρα από κάθε προσωπικό και επαγγελματικό του συμφέρον, 

Δ) Μην δέχεται από τον ελεγχόμενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, τα οποία υπερβαίνουν το μέτρο 

της απλής φιλοφρόνησης και φιλοξενίας στον επαγγελματικό χώρο αυτού, 

Ε) Μην διαπραγματεύεται τη νόμιμη αμοιβή του ή να δέχεται την εκ των υστέρων μείωσή της. 
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Ο κώδικας προσδιορίζει επίσης τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές για τους επαγγελματίες 

ελεγκτές, μέλη του IFAC. Οι ελεγκτές επιβάλλεται να διαθέτουν: 4 

 

 

Πίνακας : Βασικές αρχές δεοντολογίας του Κώδικα της ΔΟΛ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  www.soel.gr 

I. Ακεραιότητα (Integrity): Ο επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να είναι ευθύς, έντιμος και δίκαιος 

στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και γενικότερα στις επαγγελματικές του σχέσεις. 

 

II. Αντικειμενικότητα (Objectivity): Ο επαγγελματίας λογιστής πρέπει να είναι δίκαιος και 

αμερόληπτος και να μην επιστρέπει προκατάληψη ή μεροληψία, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επιρροή τρίτων να επηρεάζουν την αντικειμενικότητα της κρίσης του. 

 

 

III. Επαγγελματική Ικανότητα και επιμέλεια (professional competence and due care): Ο 

επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την απαιτούμενη ικανότητα, 

φροντίδα και επιμέλεια και οφείλει να συντηρεί τις γνώσεις του και τις δεξιότητες του στο 

επίπεδο που απαιτείται ώστε ο πελάτης του (ή ο εργοδότης του) να λαμβάνει άριστης ποιότητας 

υπηρεσίες, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην πράξη, στη νομοθεσία, στις τεχνικές και στα 

επαγγελματικά πρότυπα. 

 

IV. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να 

σέβεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

εργασίας του και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτει, εκτός εάν είναι νομικό ή επαγγελματικό του 

δικαίωμα ή υποχρέωση να το κάνει. 

 

 

Επαγγελματική Συμπεριφορά (professional behavior): Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει να δρά 

με συνέπεια, ενεργόντας με τρόπο που αρμόζει στη καλή φήμη και την κοινωνική θέση του 

επαγγέλματος και να αποφεύγει κάθε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει δυσφήμιση 

του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα πρέπει να αποφεύγει υποτιμητικές αναφορές για την εργασία 

συναδέλφων. 
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Ο Κώδικας εντοπίζει μια σειρά απο καταστάσεις οι οποίες δύνανται να απειλήσουν την 

ανεξαρτησία των ελεγκτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι απειλές αυτές παρατίθενται 

στις κατηγορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα. 

 

 

Πίνακας : Απειλές κατά των βασικών αρχών του κώδικα Δεοντολογίας5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Π. Ταχυνάκης, (2015), Πανεπιστημιακές σημειώσεις μαθήματος ‘’Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής’’ 

      Ορισμένες από τις απειλές είναι οι εξής: 

i. Το προσωπικό και οικονομικό συμφέρον (self interest): Ο ελεγκτής να έχει 

συμφέρον από τη μη εφαρμογή ορισμένων βασικών αρχών, 

 

ii. Εξοικείωση και φιλικές σχέσεις (familiarity threats): Στις περιπτώσεις 

όπου ο ελεγκτής δημιουργεί στενές σχέσεις με πρόσωπα σε σημείο που τον 

κάνουν να διάκειται ευνοϊκά για τα συμφέροντα αυτών των ατόμων. 

 

 

iii. Η αυτοεξέταση (self – review): Αυτό συμβαίνει όταν ο ελεγκτής καλείται να 

αξιολογήσει μια απόφαση που έχει λάβει ο ίδιος παλαιότερα. 

 

iv. Συνηγορία (Advocacy threats): Οταν ο ελεγκτής υποστηρίζει μια άποψη σε 

τέτοιο βαθμό που η αντικειμενικότητα μιας μετέπειτα κρίσης του επί του 

θέματος περιορίζεται. Αφορά περιπτώσεις όπου οι ελεγκτικές εταιρίες 

έχουν μόνιμη συνεργασία με διοικητικά στελέχη ελεγχόμενων εταιριών, 

συνεπώς υπάρχει από άποψη ουσίας ο κίνδυνος της συνηγορίας. 

 

 

v. Εκφοβισμός (intimidation): Στις περιπτώσεις δηλαδή όπου ο ελεγκτής 

λόγω άμεσων ή έμμεσων  προσωπικών απειλών δεν μπορεί να εκφέρει 

αντικειμενικά την άποψη του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1   Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

 Για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε αναδρομή σε βιβλία, άρθρα σε 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το διαδίκτυο ως πηγές για την άντληση βιβλιογραφίας σχετικής 

με τον έλεγχο επιχειρήσεων. 

 

           Οι P. Hribar, T. Kravet και R. Wilson (2013) ερευνούν κατά πόσο η ελεγκτική αμοιβή 

συσχετίζεται με την ποιότητα των παρεχόμενων λογιστικών υπηρεσιών μέσα σε μια επιχείρηση. 

Υιοθετώντας μια νεοκλασσική άποψη περί της ελεγκτικής αγοράς, υποστηρίζουν ότι το μέγεθος 

της ελεγκτικής αμοιβής περιέχει πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα της λογιστικής και την 

πιθανότητα για λογιστική απάτη.6 

           Οι N. Subramaniam, P.Carey και L De Zwaan (2011) εξετάζουν την συμβολή του 

εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Ειδικότερα η μελέτη τους 

ερευνά την επίπτωση της συμμετοχής του εσωτερικού ελεγκτή αναφορικά με την διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου. Εστιάζουν δηλαδή στην προθυμία ή μη των ελεγκτών να αναφέρουν τα 

προβλήματα που παρατηρούν στις ελεγκτικές διαδικασίες και στο εάν μια στενή σχέση με την 

ελεγκτική επιτροπή επηρεάζει την προθυμία τους να καταγγείλουν. Η μελέτη τους επίσης ερευνά 

την χρήση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και συγκεκριμένα τον ρόλο του εσωτερικού 

ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Αυστραλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

δείχνουν ότι η υψηλή συμμετοχή στη διαχείριση κινδύνου της εταιρίας επιδρά θετικά στην 

προθυμία του ελεγκτή να καταγγείλει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις διαδικασίες αυτές. 

Παρόλο αυτά, μια στενή σχέση με την ελεγκτική επιτροπή δεν φαίνεται να επιδρά αρνητικά στην 

προθυμία τους να καταγγείλουν σχετικά με μια δυσλειτουργία. Τέλος η έρευνα τους δείχνει ότι η 

                                                           
6  P.Hribar, T.Kravet, R.Wilson (2013),  ‘’A new measure of accounting quality’’. 
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πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν πρόσφατα υιοθετήσει τα συστήματα διαχείρισης 

επιχειρησιακού κινδύνου.7 

 Οι Steward και Subramaniam (2010) εξετάζουν την οργανωτική κατάσταση του εσωτερικού 

ελέγχου, τον διπλό ρόλο που έχει ο εσωτερικός ελεγκτής ως προς τη διασφάλιση και τις 

συμβουλευτικές δραστηριότητες, τη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των 

κινδύνων και την εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου.8 

 Οι Lennox και Pittman (2010), αναλύουν μέσα από την έρευνα τους την εποπτεία των 

ελεγκτικών εταιριών από τη στιγμή που το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας  των Εταιριών 

Δημοσίου Συμφέροντος (Public Company Accounting Oversight Board) ξεκίνησε να διενεργεί 

επιθεωρήσεις. Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι οι ελεγχόμενες εταιρίες (πελάτες) δεν θεωρούν ότι 

οι εκθέσεις του συμβουλίου είναι πολύτιμες για τη σηματοδότηση της ποιότητας του ελέγχου. 

Συλλογικά, τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί υποδηλώνουν ότι ελάχιστα είναι γνωστά σε σχέση με 

την ποιότητα του έργου των ελεγκτικών εταιριών υπό το πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού 

καθεστώτος.9 

 Ο Hogan (2008) ερευνά κατά πόσο οι ορκωτοί ελεγκτές αυξάνουν την ελεγκτική τους αμοιβή 

υπό την παρουσία ανεπαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του δείχνουν 

ότι η ελεγκτική αμοιβή είναι σημαντικά υψηλότερη όταν πρόκειται για διενέργεια ελέγχου σε 

εταιρίες με αυξημένο μέγεθος, κίνδυνο και κερδοφορία. Επιπρόσθετα ανακάλυψε ότι η αύξηση της 

ελεγκτικής αμοιβής είναι μεγαλύτερη όταν πρόκειται για έλεγχο σε επιχειρήσεις με σημαντικά 

προβλήματα στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η έρευνα του επίσης δείχνει ότι οι ελεγχόμενες 

εταιρίες με αυτού του  είδους τις ανεπάρκειες αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα εγγενή κινδύνου 

σε σχέση με τους ομολογιούχους τους και ότι αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται θετικά με το ποσό της 

ελεγκτικής αμοιβής.10 

 Οι Y. Zhang, J. Zhou και N. Zhou  (2007)  ερεύνησαν την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της 

ελεγκτικής επιτροπής, την ανεξαρτησία των ελεγκτών καθώς και την αποκάλυψη των αδυναμιών 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μετά από την ψήφιση του νόμου Sarbanes – Oxley. Σύμφωνα 

                                                           
7 D.Zwaan, L,S,J & Subramaniam (2011) , ‘’ Internal Audit Involvement in Enterprise Risk Management‘’. 

 
8  Stewart, J.,  Subramaniam, N. (2010). " Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research 
Opportunities" 
9  C. S. Lennox, J. Pittman (2008), ‘’ Auditing the Auditors: Evidence on the PCAO’s Inspections of Audit Firms ‘’. 
10  C. E. Hogan, M. S. Wilkins (2008), ‘’Evidence on the Audit Risk Model: Do Auditors Increase Audit Fees in the 

Presence of Internal Control Deficiencies? ‘’. 



14 
 

με τα αποτελέσματα της έρευνας τους προκύπτει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της 

ελεγκτικής επιτροπής, την ελεγκτική ανεξαρτησία και τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Οι ελεγχόμενες εταιρίες είναι πιο πιθανό να εντοπιστούν με αδυναμία στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου εάν η ελεγκτική επιτροπή έχει μικρή χρηματοοικονομική ή λογιστική 

πραγματογνωμοσύνη. Επίσης είναι ακόμη πιθανότερο να εντοπιστούν  με την ίδια αδυναμία εάν οι 

ελεγκτές τους είναι πιο ανεξάρτητοι. Τέλος από την έρευνα τους προκύπτει ότι επιχειρήσεις με 

πρόσφατες αλλαγές σε ορκωτούς ελεγκτές είναι πιθανότερο να έχουν αδυναμίες στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου. 11 

 Οι Goodwin και Kent (2006), εξέτασαν την σχέση του εσωτερικού με τον εξωτερικό έλεγχο. 

Αυτό που προέκυψε από την μελέτη τους ήταν η αναγκαιότητα για αυξημένη ποιότητα εξωτερικών 

ελέγχων τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου όσο και από το μέρος των επιχειρήσεων με στόχο την 

καθοριστική χρήση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.12 

 Οι P. Carey & R. Simnett (2006), επιχείρησαν να εξετάσουν την σχέση ανάμεσα στην 

διάρκεια της ελεγκτικής θητείας και την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η εναλλαγή των 

ελεγκτών είναι μια από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες ανά 

τον κόσμο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με την ποιότητα του 

ελέγχου. Η βάση για την επιβολή περιορισμών στην χρονική διάρκεια της ελεγκτικής θητείας 

έγκεται στην αντίληψη ότι υπάρχει μείωση της ποιότητας του ελέγχου όταν υπάρχουν μεγάλες 

περίοδοι θητείας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Αυστραλία, σε μια περίοδο όπου η 

εναλλαγή ελεγκτών δεν ήταν υποχρεωτική, εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου 

και της μακράς θητείας. Στην έρευνα τους συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να 

συσχετίζουν μια μεγάλη ελεγκτική θητεία με μια μη ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης (going- concern).13 

 Οι Bedard και Johnstone (2004) διερευνούν  τις εκτιμήσεις των ελεγκτών σε σχέση με τον 

κίνδυνο χειραγώγησης των κερδών, τον κίνδυνο εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις αποφάσεις 

τους σχετικά με τον σχεδιασμό και την τιμολόγηση υπό την παρουσία εντοπισμένων κινδύνων. Το 

κυριότερο εύρημά τους είναι ότι ο αυξημένος κίνδυνος για χειραγώγηση των κερδών συνδέεται με 

αυξημένη προσπάθεια για έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές και με αυξημένες ελεγκτικές 

                                                           
11   J. Zhou, (2007), ‘’Audit committee quality, auditor independence, and internal control weakness’’. 

12 J. Goodwin, P. Kent (2006), ‘’Relation between external audit fees, audit committee characteristics and 
internal audit’’. 
13  P.Carey, R.Simnett (2006) , ‘’ Audit Partner Tenure and Audit Quality ‘’. 
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αμοιβές. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι ελεγκτές αξιολογούν την κάθε περίπτωση 

εταιρίας που αναλαμβάνουν σε σχέση με την ανεπάρκεια στην εταιρική της διακυβέρνηση και ότι η 

απόφαση τους για τιμολόγηση και σχεδιασμό του ελέγχου επηρεάζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα 

της εκτίμησης τους.14 

 Ο Sawyer (2003) ερευνά τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει το κατά πόσο 

πληρούνται τα κριτήρια εσωτερικής λειτουργίας και εάν γίνεται ορθή εκμετάλλευση των 

οργανωσιακών πόρων. Επιπρόσθετα  εξετάζει εάν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί θεσμοί 

ακολουθούνται και κατά πόσο πραγματοποιούνται οι στόχοι της εκάστοτε εταιρίας. Στο τέλος της 

έρευνας του εξετάζει εάν η χρηματοοικονομική και λειτουργική πληροφόρηση είναι ακριβής και σε 

ποιό βαθμό γίνεται εντοπισμός και ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών κινδύνων. 

 Ο M. K Power (2003) εξετάζει μια σημαντική σειρά συνεισφορών σε κριτική έρευνα επάνω 

στον τομέα της ελεγκτικής. 15 

 Ο M. L. DeFond (2002) διερευνά το εάν η παροχή αμοιβής για μη ελεγκτικές υπηρεσίες 

βλάπτει την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς του δεν 

παρατηρείται καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αμοιβής για μη ελεγκτικές υπηρεσίες και της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Επίσης δεν έχει διαπιστωθεί συσχέτιση αναφορικά με την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) της επιχείρησης και των ελεγκτικών αμοιβών. Τα 

ευρήματα του δείχνουν ότι θεσμικά κίνητρα βασιζόμενα στην αγορά, όπως η απώλεια της φήμης 

και το κόστος προσφυγής σε δίκη, προωθούν την ανεξαρτησία του ελεγκτή και υπερκαλύπτουν την 

οικονομική εξάρτηση που προκαλείται από υψηλότερες αμοιβές.16 

 Οι V. Johnson, I. Khurana και J. Reynolds (2002) ερεύνησαν την σχέση μεταξύ της διάρκειας 

της ελεγκτικής θητείας και της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μελέτησαν το 

αν η διάρκεια της συνεργασίας ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη και μια ελεγκτική εταιρία συνδέεται με 

την ποιότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών. Χρησιμοποιώντας δύο μεταβλητές για την 

ποιότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών και ένα δείγμα έξι μεγάλων επιχειρήσεων 

(πελατών), παρατηρήσανε ότι η μεσαίας διάρκειας ελεγκτική θητεία (4-8 χρόνια)  και η μικρής 

                                                           
14 J.C. Bedard,  K.M. Johnstone (2004), ‘’Earnings  Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditor’s 

Planning and Pricing Decisions ‘’. 

 
15  M. K. Power, (2003), ‘’Auditing and the production of legitimacy’’. 
16 M. L.De Fond,  K. Raghunandan, K.R. Subramanyam, (2002), ‘’Do Non-Audit Service Fees Impair Auditor 

Independence ? Evidence from Going Concern Audit Opinions ‘’. 
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διάρκειας θητεία (2- 4 χρόνια) συνδέονται με χαμηλότερης ποιότητας οικονομικών εκθέσεων. 

Αντιθέτως, δεν βρήκαν κανένα στοιχείο μειωμένης ποιότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

για μεγαλύτερες ελεγκτικές θητείες (>= 9 χρόνια). Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα τους παρέχουν 

εμπειρικά στοιχεία συναφή με την συζήτηση περί υποχρεωτικής αλλαγής ελεγκτών, μια συζήτηση 

που σύμφωνα με τους ίδιους έχει στηριχθεί σε ανεπίσημα στοιχεία και μεμονομένες περιπτώσεις.17 

            Ο Ettredge et al (2000), εξέτασε τη δυνατότητα αντικατάστασης του εσωτερικού ελέγχου 

από τον εξωτερικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα της μελέτης του δείχνει ότι αφενός η αντικατάσταση 

του εσωτερικού ελέγχου από τον εσωτερικό δεν δύναται να συμβεί και αφετέρου ότι μελλοντικά η 

συνεργασία και η αλληλεξάρτηση τους θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

 Οι Selim και McName (1999) διερεύνησαν αφενός τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να 

λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με την διαχείριση κινδύνου και αφετέρου τα εργαλεία 

και τις τεχνικές που θα καταστήσουν τον εσωτερικό έλεγχο περισσότερο αποτελεσματικό. Το 

συμπέρασμα που προέκυψε από την εν λόγω έρευνα ήταν η ανάγκη εντονότερης αλληλεξάρτησης 

μεταξύ της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου. Ακολούθως ένα δεύτερο 

συμπέρασμα που εξάχθηκε ήταν η άποψη ότι ο εσωτερικός έλεγχος με βάση τον κίνδυνο θα 

διευρύνει τις προοπτικές και δυνατότητες του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις 

τεχνικές διαχείρισης των επιχειρησιακών κινδύνων.18 

 Οι B. Arrunada και C. Paz-Ares (1997), εξετάζουν την επίδραση που έχει η υποχρεωτική 

εναλλαγή των ελεγκτών μιας εταιρίας στο ελεγκτικό κόστος και στην ποιότητα των ελεγκτικών 

υπηρεσιών. Από την έρευνα τους προκύπτει ότι η υποχρέωση αυτή καθιστά τους ελέγχους 

περισσότερο δαπανηρούς καθώς αυξάνει τα κόστη παραγωγής και μειώνει τον ανταγωνισμό στην 

αγορά. Η αύξηση στα κόστη παραγωγής πηγάζει από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέγεθος 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων καταστρέφεται και πρέπει σε μεγάλο βαθμό να 

ανοικοδομηθεί σε κάθε εναλλαγή των ελεγκτών. Επίσης από την έρευνα τους προκύπτει ότι η 

υποχρεωτική εναλλαγή μειώνει τα κίνητρα για επένδυση και ανταγωνισμό επειδή οι ελεγκτικές 

εταιρίες που καταφέρνουν να υπερέχουν καθίστανται υποχρεωμένες να παραιτούνται από τα 

επιτεύγματά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος. Ακόμη θεωρούν ότι η 

                                                           
17 V. E.Johnson, I.K. Khurana, J.K. Reynolds (2002) ‘’ Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports ‘’. 

 
18 G. Selim, D. McNamee, (1999), ‘’Risk Management and internal Auditing: What are the essential building 
blocks for a successful Paradigm Change?’’ 
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υποχρεωτική εναλλαγή μπορεί να βλάψει την ανεξαρτησία του ελεγκτή - την προθυμοποίησή του 

να γνωστοποιήσει στην έκθεση ελέγχου τυχόν παρατυπίες που έχει εντοπίσει.19 

 Οι Colbert και Alderman (1995) εξέτασαν σε έρευνά τους κατά πόσο γίνεται επιλογή 

διαφορετικής προσέγγισης ελέγχου αναλόγως της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

που μπορεί να έχει. Σύμφωνα με την έρευνα η προσέγγιση που βασίζεται στις διαδικασίες είναι 

ευκολότερη, ενώ ο έλεγχος που βασίζεται στη προσέγγιση που υπολογίζει τον κίνδυνο είναι 

ορθότερος.20 

 

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή αυτής της ενότητας μέσα από την εξέταση όλων των παραπάνω 

άρθρων αναδεικνύονται όλες οι πολύτιμες εκείνες πληροφορίες,τα δεδομένα αλλά και τα στοιχεία 

που οδήγησαν στο όσο το δυνατόν ασφαλέστερο συμπέρασμα αναφορικά με το εάν η διάρκεια της 

ελεγκτικής θητείας επηρεάζει την ποιότητα της ελεγκτικής γνώμης. Το αποτέλεσμα της έρευνας 

δείχνει ότι στο διάστημα πρό κρίσης (2005-2009) η διάρκεια της ελεγκτικής θητείας επηρέαζε την 

έκφραση γνώμης του ελεγκτή ενώ κατά τη διάρκεια (2009-2014) παρατηρούμε ότι η ελεγκτική 

θητεία δεν επηρέαζε την ελεγκτική γνώμη. Συνεπώς υποθέτουμε ότι κατά την περίοδο της κρίσης 

ίσως προέχει η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή όπως αυτή προκύπτει μέσα από τους υπόλοιπους 

προσδιοριστικούς παράγοντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  B. Arrunada, C. Paz-Ares (1997), ‘’Mandatory Rotation of Company Auditors: A critical Examination’’. 
20  Colbert, Alderman (1995), ‘’A risk-driven approach to the internal audit’’. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

3.1 Εξωτερικός Έλεγχος 

 

3.1.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Αρχικά εξετάζονται οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της 

έννοιας του εξωτερικού ελέγχου και έπειτα αναλύεται ο σκοπός,  η αναγκαιότητά του αλλά και οι 

ομοιότητες και διαφορές με τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

3.1.2  Ορισμός Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

Εξωτερικός Έλεγχος (External Audit) είναι ο έλεγχος που πραγματοποιείται από ειδικούς 

επαγγελματίες, τους ορκωτούς ελεγκτές, με ανεπίληπτο ήθος, ακέραιο χαρακτήρα, άριστη 

επιστημονική κατάρτιση και πείρα, με πλήρη ανεξαρτησία απο την ελεγχόμενη επιχείρηση. Ο 

έλεγχος αυτός πρόκειται για μια λειτουργία της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων, που έχει ως 

αντικειμενικό σκοπό την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών εκθέσεων του ελεγχόμενου. Ο 

ελεγκτής επιδιώκει να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία 

τα οποία θα του δώσουν το δικαίωμα να διαμορφώσει την άποψή του και να τεκμηριώσει την 

γνώμη του για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 Η αποστολή του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με  τα όσα ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου (ΔΠΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλίδων Ποιότητας (ΔΠΔΠ) είναι η βελτίωση του βαθμού 

εμπιστοσύνης των χρηστών στις πληροφορίες που λαμβάνουν (ΔΠΕ 200): 
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i. Εξασφαλίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιαστικά σφάλματα και 

ii. Υποβάλλοντας έκθεση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και 

πραγματοποιώντας κοινοποήσεις , όπως επιβάλλουν τα ΔΠΕ, βάσει των αποτελεσμάτων 

των εργασιών του. 

 

 

3.1.3  Σκοπός του Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

Σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η εξακρίβωση από τον ορκωτό ελεγκτή της αξιοπιστίας των 

ισχυρισμών της διοίκησης σχετικά με το περιεχόμενο, την πληρότητα και την νομιμότητα των 

παρουσιαζόμενων λογιστικών καταστάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο 

ελεγκτής εφαρμόζει πιστά συστηματικές και μεθοδικές ελεγκτικές διαδικασίες. Το τι αποτελεί 

ελεγκτική διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ελεγχόμενης 

εταιρίας, την αποτελεσματικότητα της λογιστικής της οργάνωσης και την επιστημονική γνώση και 

πείρα του ορκωτού ελεγκτή. 

 

 

 

3.1.4  Η  Έννοια του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Κατά την πορεία των εργασιών της, κάθε οικονομική μονάδα αναλαμβάνει διάφορες δεσμεύσεις 

και υποχρεώσεις προς τρίτα πρόσωπα όπως τους μετόχους της, τους επενδυτές, τους εργαζόμενους 

και καταναλωτές της. Για παράδειγμα, αναλαμβάνει την δέσμευση να διαχειριστεί με 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τα κεφάλαια που της έχουν εμπιστευθεί οι μέτοχοι και να δρά 

μέσα στα πλαίσια νομιμότητας. Εννοείται ότι τα τρίτα αυτά άτομα επιθυμούν να γνωρίζουν κατά 

πόσο ικανοποιητική είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε εταιρίας προς αυτούς. Για το 

σκοπό αυτό, επιδιώκουν να λαμβάνουν συχνή και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των 

εργασιών της, μέσω των εξωτερικών ελεγκτών. 
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 Ο εξωτερικός ελεγκτής  διενεργεί τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων και εκφέρει 

γνώμη για το βαθμό της αξιοπιστίας τους, την ειλικρίνια των ισχυρισμών της διοίκησης και για τις 

μελλοντικές προοπτικές της οικονομικής οντότητας. Επιρόσθετα, ασκεί τον έλεγχο σύμφωνα με 

συγκεκριμένους νόμους ή κανόνες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, κρατικού 

οργανισμού,ή άλλου νομικού προσώπου και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη επιχείρηση. 

 Ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής σταθμίζει τα εσωτερικά ζητήματα μίας επιχείρησης, ο 

εξωτερικός ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του δίχως να συσχετισθεί με τα άτομα και τους 

παράγοντες που προσδιορίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μιας εταιρίας. Η έλλειψη δεσμών 

με την διοίκηση της επιχείρησης αποτελεί το καλύτερο πιστοποιητικό του κύρους και της 

αξιοπιστίας των πορισμάτων του. 

 Ο θεσμός του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ήρθε στην χώρα μας το 1995, ενώ με την πλήρη 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 8ης  οδηγίας (84/253) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα αυξημένα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. 

 

 

3.1.5  Ο Ρόλος και η Δράση του Εξωτερικού Ελεγκτή 

 

Καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα των οικονομικών σχέσεων τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία 

η οργάνωση και η συγκρότηση του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτηρο λειτούργημα, με επαρκή 

και σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο δράσης. 

Οι ικανότητες των εξωτερικών ελεγκτών για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους πρέπει 

να αντανακλούν τόσο στη δόμηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, όσο και τη 

σφυρηλάτηση της επαγγελματικής τους οντότητας. Επιπλέον τα απαραίτητα προσόντα που οφείλει 

να έχει ο ορκωτός ελεγκτής είναι τα παρακάτω:  

 

i. Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται και να 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δυναμικές εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης. 

ii. Απόκτηση εμπειρίας μέσα από την πολυετή απασχόληση στο αντικείμενο του ελέγχου.  

iii. Ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, σφαιρική άποψη και αντίληψη δίχως χρονοτριβές. Η 

προσωπική κρίση του αποτελεί ένα από τα κυριότερα προσόντα που οφείλει να έχει ένας 

ορκωτός για να ιεραρχεί τη σπουδαίοτητα των μεγεθών της ελεγκτικής. 

iv. Προθυμία για την συνεργασία με την ελεγχόμενη εταιρία και  την δημιουργία σχέσεων 

αμοιβαίας κατανόησης. 
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Ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα που καταργούνται τα σύνορα και 

οι φραγμοί στην κίνηση κεφαλαίων από μια χώρα στην άλλη. Συνεπώς, οι θετικές διαβεβαιώσεις 

του ελεγκτή για την αξιοπιστία και την εγγυρότητα των λογιστικών δεδομένων δίνουν το δικαίωμα 

στις εταιρίες να εισπράττουν κεφάλαια από διεθνείς χρηματαγορές, να επεκτείνουν τις εξαγωγές 

τους σε ξένες αγορές, κτλ. 

Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε ότι αυτή η ίδια η σπουδαιότητα της θέσης του ελεγκτή 

επιβάλλει όπως αυτός διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα, υψηλή ακεραιότητα χαρακτήρα και μέγιστη 

επαγγελματική κατάρτιση. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των προσόντων του πολλές φορές 

εξαρτάται από το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας στην οποία 

εργάζεται. 

 

 

 

 

3.1.6  Τα Οφέλη από την  Χρήση του Εξωτερικού Ελεγκτή. 

 

Οι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Διάφοροι 

οργανισμοί αποφασίζουν να επενδύσουν πολλά χρήματα για αμοιβή του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την πληθώρα δυνατοτήτων των 

κεφαλαιαγορών. Επειδή ο οικονομικός έλεγχος μειώνει τις πιθανότητες αναξιόπιστης 

πληροφόρησης, οι υποψήφιοι πιστωτές μπορεί να προσφέρουν πιστώσεις με μικρότερο επιτόκιο. Ο 

έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα της 

ελεγχόμενης εταιρίας, στο μέτρο που εμφανίζει την πραγματική εικόνα της συνολικής θέσης της. 

 Επιπρόσθετα, ο έλεγχος έχει συχνά θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και την 

ακεραιότητα του προσωπικού της ελεγχόμενης επιχείρησης. Το γεγονός ότι πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί ένας ανεξάρτητος έλεγχος της συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες πολιτικές της 

επιχείρησης και της ορθής εφαρμογής των κανόνων και πολιτικών λογιστικής μειώνει τις 

πιθανότητες λάθους και την άσκοπη κατασπατάληση κεφαλαίου. 

 Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης 

με συνέπεια να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των λειτουργιών της ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας.  
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 Ακόμη τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών είναι: 

 

 Ανώνυμες εταιρίες που προσλαμβάνουν τους ελεγκτές τους από το σώμα ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών, λαμβάνουν τα κατά του άρθρου 37 α του Κ.Ν 2190/1920, <<Περί 

Ανωνύμων Εταιριών>>, πλεονεκτήματα. 

 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 40Α έως 40Ε  του Κ.Ν 2190/1920, ο διενεργηθείς έλεγχος για τη 

διαχείριση των ανωνύμων εταιριών ανατίθεται υποχρεωτικά σε ορκωτό ή ορκωτούς 

ελεγκτές λογιστές, εφόσον η ελεγχόμενη  εταιρία έχει τακτικό ελεγκτή λογιστή εκ του 

σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Σε καθε άλλη περίπτωση έχουν πλήρη εφαρμογή 

οι διατάξεις των άρθρων 40Α έως 40Ε του Κ.Ν 2190/1920. 

 

 

 Ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να 

καθορίσει τη φορολογική υποχρέωση των ανωνύμων εταιριών, μπορεί να περιορισθεί και 

να λάβει υπ’όψη του αποκλειστικά το παρά του ορκωτού ελεγκτή λογιστή εκδιδόμενο 

ειδικό πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της επιχειρήσεως, 

εφόσον στο εν λόγω πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της 

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

φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 

ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετική νόμου. 

Στη περίπτωση αυτή, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παράσχει στον προιστάμενο της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ κάθε πληροφορία ή εξήγηση, την οποία ο τελευταίος ήθελε ζητήσει σε σχέση με 

τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές που έγιναν σε αυτά και γενικώς κάθε 

αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον προσδιορισμό της φορολογικής ύλης. 21 

 

 

                                                           

21  Άρθρο 14, Π.Δ. 226/1992 
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3.1.7  Ομοιότητες Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Ο σπουδαιότερες ομοιότητες που παρουσιάζει ο εσωτερικός με τον εξωτερικό έλεγχο σύμφωνα με 

τις διεθνείς έρευνες είναι οι παρακάτω: 

 

 Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος οριοθετείται διαμέσου ενός συνόλου 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Σε αυτά τα πλαίσια τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός 

έλεγχος διενεργούν την ελεγκτική διαδικασία με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και τον κώδικα 

δεοντολογίας. 

 Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό και την εκτέλεση τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου. 

 Και οι δύο κατηγορίες ελεγκτών οφείλουν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους κατά την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 

 Τόσο ο Εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος επιδιώκουν την στενή συνεργασία μεταξύ 

τους. 

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εκθέσεις ελέγχου παρουσιάζονται και από τις δύο 

λειτουργίες. 

 

 

 

3.1.8    Διαφορές Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Παρά τις ομοιότητες που προαναφέρθηκαν στην  προηγούμενη υποενότητα, παρουσιάζονται και 

αρκετές διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου οι οποίες αξίζει να διατυπωθούν.  

Ειδικότερα παρατηρούμε ότι οι στόχοι των εσωτερικών ελεγκτών είναι προκαθορισμένοι 

από τα επαγγελματικά πρότυπα και το διοικητικό συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές δεν αποτελούν ‘κύτταρο’ της οργάνωσης αλλά δεσμεύονται από αυτή. Οι στόχοι τους 

προκύπτουν μέσα απο τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Ακόμη ο εσωτερικός έλεγχος καλύπτει όλο 
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το πλαίσιο συναλλαγών της οικονομικής μονάδας. Αντιθέτως, ο εξωτερικός έλεγχος καλύπτει μόνο 

εκείνες τις διαδικασίες που συμβάλλουν στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τις 

χρηματοοικονομικές επιδόσεος της εταιρίας. Επίσης μια ακόμη διαφορά που μπορούμε να 

εντοπίσουμε σχετίζεται με την συχνότητα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος 

εφαρμόζεται σε ολόκληρη την χρονική περίοδο ενώ ο εξωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται σε ετήσια 

βάση. 

Οσο αφορά τον κίνδυνο, παρατηρούμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αντιμετωπίζει τον 

υψηλότερο. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός έλεγχος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των 

κινδύνων για τον προσδιορισμό της φύσης τους, την χρονική περίοδο, τον έλεγχο και τις 

διαδικασίες που πρέπει να λάβουν μέρος σε περιοχές της χρηματοοικονομικής πλευράς. 

Ο εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται στο πλαίσιο των αρχών καλής διακυβέρνησης 

μιας επιχείρησης, αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία προς τη διεύθυνση του οργανισμού, και έχει 

στόχο την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης του οργανισμού. 

Ο εξωτερικός έλεγχος, που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, επικεντρώνεται στον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού, με σκοπό τη διατύπωση γνώμης, προς τους 

μετόχους του οργανισμού, κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα της οικονομικης θέσης και των αποτελεσμάτων του οργανισμού, και ότι συνάδουν με τη 

σχετική νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος είναι συμπληρωματικές υπηρεσίες που 

συμβάλλουν στην καλή διακυβέρνηση  ενός οργανισμού, προωθώντας τη συμμόρφωση με τη 

νομιμότητα και τη βελτίωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των διαδικασιών διαχείρισης και 

ελέγχου. 
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3.1.9   Συσχετισμός Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβάλλει με το έργο του στον ορθό προγραμματισμό και την εκτέλεση 

της εργασίας του εξωτερικού ελεγκτή. Ο τελευταίος βοηθά το έργο του εσωτερικού ελεγκτή 

κάνοντας τις απαραίτητες παρατηρήσεις και υποδείξεις.  

 

Ειδικότερα, η ύπαρξη ενός ισχυρού εσωτερικού ελέγχου αποτελεί θετική απόδειξη της 

αξιοπιστίας των λογιστικών πληροφοριών και αυτό επιδρά κατά τρόπο καθοριστικό στον 

προσδιορισμό της έκτασης του εξωτερικού ελέγχου. Όσο πιο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που 

λαμβάνει ο εσωτερικός έλεγχος, τόσο πιο περιορισμένη πρόκειται να είναι η έκταση και διάρκεια 

του εξωτερικού ελεγκτή. 

 

Άκρως σημαντική είναι επίσης η βοήθεια που προσφέρει ο εξωτερικός ελεγκτής στο 

σχεδιασμό ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικών ελέγχων. Η συμβολή αυτή μπορεί να είναι 

άμεση ή έμμεση. Στην πρώτη περίπτωση, ο ορκωτός ενημερώνει τον εσωτερικό ελεγκτή για τις 

ελλείψεις και τις αδυναμίες που εντοπίζει καθώς αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων 

εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης επιχείρησης. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εσωτερικός ελεγκτής, 

ο οποίος γνωρίζει ότι το έργο του πρόκειται να αξιολογηθεί από ανεξάρτητο και έμπειρο 

επαγγελματία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

αξιολογηθεί. 

 

Η συσχέτιση των ελέγχων δε σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ομοιότητες μεταξύ τους. Ο 

εξωτερικός έλεγχος διαφέρει ριζικά ως προς το σκοπό, τον προσανατολισμό και τη μεθοδολογία σε 

σύγκριση με τον εσωτερικό έλεγχο. 
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3.1.10  Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου συνιστά  η 

σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, η οποία αποτελεί απόδειξη του επαγγελματικού επιπέδου των 

ελεγκτών και της αξιολόγησης της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής 

μονάδας.  

Σκοπός της έκθεσης ελέγχου (ή αλλιώς πιστοποιητικό ελέγχου) είναι η πληροφόρηση προς 

τα μέλη της διοίκησης για τα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο. Κύριος στόχος της είναι να 

πεισθεί η διοίκηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του αποτελέσματος. Τα 

αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών, προσφέρουν στους ελεγκτές την βάση με την οποία 

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

της οποίας είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας. 

 Αυτή η έκθεση, προσθέτει αξία στις οικονομικές καταστάσεις διότι περιέχει την 

αντικειμενική και ανεξάρτητη γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή για ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

πραγματικής θέσης της επιχείρησης μέσω των οικονομικών της καταστάσεων. Απο το 

πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να προκύπτει σαφώς εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέξυψαν.  

 Η έκθεση ελέγχου βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και απευθύνεται αφενός στους 

τωρινούς μετόχους/ επενδυτές της ελεγχόμενης εταιρίας, και αφετέρου στους τρίτους όπως 

πιστωτές, εφορία, χρηματιστήριο κλπ. 

 Στην έκθεσή τους αυτή οι ελεγκτές αναγράφουν τα πορίσματα του ελέγχου που διενήργησαν 

σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και όχι μόνο στον ισολογισμό. Αυτό προκύπτει από τη διατύπωση 

της ¶ 1 του άρθρου 37, που απαιτεί παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής 

καταστάσεως της εταιρίας και έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των λογιστικών εγγραφών στα 

βιβλίας της επιχείρησης. 

 

Το παραπάνω άρθρο δίνει και το ελάχιστο περιεχόμενο της εκθέσεως των ελεγκτών προς τη γενική 

συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα η έκθεση πρέπει να αναφέρει: 

 

i. Εάν τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρίας έδωσαν στους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονταν προκειμένου να επιτελέσουν ορθά το έργο τους. 
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ii. Εάν οι ελεγκτες έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της 

επιχείρησης, 

iii. Εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής (αποκλειστικά για τις βιομηχανικές 

εταιρίες) 

iv. Εάν άλλαξε ο τρόπος απογραφής συγκριτικά με την προηγούμενη οικονομική χρήση. 

 

Επιπρόσθετα η έκθεση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, οι σημαντικότερες από τις οποίες 

είναι οι εξής: 

 

i. Εκθέσεις Ελέγχου με Σύμφωνη Γνώμη: Με τις εκθέσεις αυτές οι ελεγκτές καταθέτουν την 

γνώμη τους για την αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη απεικόνιση της οικονομικής θέσης της 

ελεγχόμενης εταιρίας. 

ii. Εκθέσεις Ελέγχου Σύμφωνης Γνώμης με Εξαίρεση: Οι εκθέσεις αυτές είναι γνωστές και ως 

εκθέσεις με επιφύλαξη και εκδίδονται σε περιπτώσεις  κατά τις οποίες ο ελεγκτής πιστεύει ότι 

οι οικονομικές  καταστάσεις εμφανίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της 

οικονομικής μονάδας, κρίνει όμως απαραίτητη τη διατύπωση ορισμένων επιφυλάξεων για 

αυτές. Μεταξύ των βασικών λόγων για τους οποίους ένας ελεγκτής μπορεί να συντάξει μια 

έκθεση αυτής της μορφής, είναι η ύπαρξη περιορισμού στο εύρος του πεδίου ελέγχου, η 

απόκλιση από τα Λογιστικά Πρότυπα και η έλλειψη ανεξαρτησίας. 

iii. Εκθέσεις με Άρνηση Γνώμης: Στις εκθέσεις αυτής της μορφής οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι 

αδυνατούν να εκφράσουν άποψη σε σχέση με την αξιοπιστία και την κανονικότητα των 

οικονομικών καταστάσεων. Η άρνηση γνώμης δεν συνιστά αρνητική γνώμη, αλλά 

υποδηλώνει ότι οι ελεγκτές δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποδεικτικό υλικό που 

συλλέχθηκε και δεν έχουν πεισθέι για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. 

iv. Εκθέσεις Ελέγχου με Αρνητική Γνώμη: Με τις εκθέσεις αυτές δηλώνεται ότι κατά την γνώμη 

των ελεγκτών οι οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης δεν εμφανίζουν την 

αληθινή της οικονομική κατάσταση. 

Ανεξαρτήτως από την μορφή που συναντάμε σε μια έκθεση ελέγχου, θα πρέπει να 

παρουσιάζει τουλάχιστον α) τον σκοπό του ελέγχου περιγράφοντας τους αντικειμενικούς 

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

και τέλος τα αποτελέσματα ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν τις διαπιστώσεις και τα 
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συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και συστάσεις για 

μελλοντικές βελτιώσεις.22 

 

 

3.1.11 Επαγγελματικά Ασυμβίβαστα και Περιορισμοί 

 

Το υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο θεωρεί ως αναπόσπαστο κομμάτι για την προστασία της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή, την ύπαρξη ασυμβίβαστων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 ¶ 3 Ν 3148/2003,  

δεν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρία, στην οποία ανήκει ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο 

σε επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών ή σε 

θυγατρικές εταιρίες αυτών, η παροχή οποιασδήποτε  υπηρεσίας ή η δημιουργία οποιασδήποτε 

σχέσης με τις εταιρίες αυτές από την οποία προξενείται αμοιβαιότητα συμφερόντων, όπως : 

 

i. Εκπροσώπηση της εταιρίας προς τρίτους ή αρχές, 

ii. Συμμετοχή στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, 

iii. Συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών 

συμφερόντων με την επιχείρηση, 

iv. Προώθηση προιόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, 

v. Τήρηση λογιστικών βιβλίων, 

vi. Λογιστικές υπηρεσίες, 

vii. Εκπροσώπηση προς φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού 

ελεγκτή, 

viii. Εκπόνηση μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων εισάγονται 

κατ’ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις 

λογιστικές καταστάσεις, 

ix.  Ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού, 

x. Εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης 

xi. Κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, με εξαίρεση το τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου, 

xii. Διαχείριση προγραμμάτων και έργων, 

                                                           
22  Χρήστος Νεγκάκης, Παναγιώτης Ταχυνάκης, (2013), ‘’Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου. 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου’’, σελ. 649 
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xiii. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις, 

xiv. Αποτιμήσεις εταιριών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, 

εξαγορά ή συγχώνευση, 

xv. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιριών,  

περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, 

xvi. Υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων, 

xvii. Υπηρεσίες εκκαθαριστού 

xviii. Υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρίας στο Χ.Α.Α 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΔ 226/1992 23, το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή είναι ασυμβίβαστο προς: 

 

 

 Την ιδιότητα του εμπόρου, 

 Την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Δικηγόρου ή 

συμβολαιογράφου, 

 Οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου ανωνύμων εταιριών ή διαχειριστού 

ΕΠΕ, πλήν των συνιστώμενων κατά το άρθρο 17 του παρόντος, 

 Την τήρηση λογιστικών βιβλίων και 

 Κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

Ακόμη στον Ορκωτό Ελεγκτή απαγορεύεται η απόκτηση καθ’οιοδήποτε τρόπο μετοχών της 

ελεγχομένης από αυτόν εταιρίας, ο προς αυτήν δανεισμός ή αντιστρόφως, καθώς και η παροχή 

εγγυήσεως προς  τρίτον από αυτήν υπέρ του ελέγχοντος ή αντιστρόφως. Απαγορεύεται επίσης, σε 

κάθε εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, η ασφαλιστική κάλυψη αυτής ή των μετόχων, εταίρων ή 

κοινοπρακτούντων μελών της σε ελεγχόμενη απ’αυτή ασφαλιστική εταιρία για ευθύνη 

αναφερόμενη στη ¶ 1 του άρθρου 19. 

 

Εύλογο είναι ότι τα ασυμβίβαστα καθήκοντα παύουν να ισχύουν όταν ο ελεγκτής παύσει 

προσωρινά το επάγγελμα του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελεγκτής που επιστρέφει στην ενεργό 

                                                           
23   Άρθρο 15 ΠΔ 226/1992 
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δράση μετά την λήξη της αναστολής, δεν μπορεί να διοριστεί ως ελεγκτής σε εταιρία στην οποία 

προσέφερε με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης 

των καθηκόντων του. 

 

 

 

3.2 Ελεγκτικός και Επιχειρηματικός Κίνδυνος 

3.2.1  Εισαγωγή 

 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται διεξοδικά στον ελεγκτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο, ένα θέμα που 

βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ελεγκτικής θεωρίας και πρακτικής.  Η πληθώρα 

επιχειρηματικών κινδύνων δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην οικονομική μονάδα 

που μπορεί να την οδηγήσουν ακόμη και σε πτώχευση. Οι καταστάσεις αυτές έχουν συχνά έχουν 

δυσάρεστες συνέπειες για τον ελεγκτή συνεπώς στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιαστούν 

οι κίνδυνοι, οι τρόποι διαχείρισης αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισής τους. 

 

 

3.2.2  Ελεγκτικός Κίνδυνος 

 

 

Σύμφωνα με το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 400, ‘Ελεγκτικός Κίνδυνος’, είναι ο κίνδυνος ο 

ελεγκτής να δώσει μια ακατάλληλη γνώμη όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

σημαντικά ανακριβείς. Με λίγα λόγια είναι ο κίνδυνος να εκδώσει μια έκθεση σύμφωνης γνώμης, 

δίχως καμία επιφύλαξη, για οικονομικές καταστάσεις που περιέχουν σημαντικές ανακρίβειες.  

 Στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων ο ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται από το ελεγκτικό 

πρόπυπο SAS 47 των ΗΠΑ ως ο κίνδυνος, ο ελεγκτής να μην μπορέσει να εκφράσει επιφυλάξεις 

για τις οικονομικές καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι ουσιαστικά εσφαλμένες. Στην 

περίπτωση αυτή ο ελεγκτής δεν κατόρθωσε να ανακαλύψει τις σημαντικές ανακρίβειες και  ως εκ 

τούτου πιστοποίησε ως αληθείς καταστάσεις που ουσιαστικά μπορεί να αποβούν παραπλανητικές 

για τους χρήστες τους. 

 Ο Ελεγκτικός κίνδυνος σύμφωνα με το πρότυπο 400, ενέχει τρία συστατικά στοιχεία: Τον 

εγγενή κίνδυνο, τον κίνδυνο εσωτερικού εσωτερικού ελέγχου και τον κίνδυνο μη αποκάλυψης. 
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 Εγγενής Κίνδυνος (Inherent Risk): Είναι  η πιθανότητα οι οικονομικές καταστάσεις μιας 

επιχείρησης να περιλαμβάνουν ουσιώδεις παραλείψεις εξαιτίας της φύσης και του είδους των 

εργασιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρίας  κάνοντας την υπόθεση ότι δεν 

λειτουργεί κανένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κίνδυνος Εσωτερικού Ελέγχου: Είναι ο κίνδυνος εμφάνισης ενός σημαντικού λάθους στις 

οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας, λόγω της αδυναμίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της να εντοπίσει ή να αποτρέψει αυτό το σφάλμα. Συνοπτικά, με τον ορισμό 

αυτό αναφερόμαστε στην πιθανότητα οι διάφοροι μηχανισμοί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

να μην αποτρέψουν ή αποκαλύψουν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 

 Κίνδυνος μη Αποκάλυψης: Το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο τον ορίζει ως τον κίνδυνο κατά 

τον οποίο οι ουσιαστικές διαδικασίες ενός ελεγκτή δεν θα εντοπίσουν ανακρίβεια που υπάρχει σε 

υπόλοιπο λογαριασμού ή κατηγορία συναλλαγών που μπορεί να είναι ουσιώδης, μεμονωμένα ή 

όταν συνυπολογίζεται με ανακρίβειες σε άλλα υπόλοιπα ή κατηγορίες. 

 

 

 

 

3.2.3  Επιχειρηματικός Κίνδυνος και Τρόπος Διαχείρισης του  

 

Επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα μια οικονομική μονάδα να μην επιτύχει τους στόχους 

της. Ειδικότερα, επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι οι απειλές της ικανότητας της επιχείρησης να 

επιτύχει τους στόχους της και να εφαρμόσει τις στρατηγικές της. Οταν ο ελεγκτής κατανοεί την 

εταιρία και το περιβάλλον της, τότε είναι και σε θέση να εντοπίσει τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους. Έπειτα, ο ελεγκτής στηριζόμενος στην κατανόηση των κινδύνων αυτών και στο εάν 

μπορούν αυτές οι απειλές να διευθετηθούν και να ελεγχθούν, εκτιμά τον κίνδυνο για σημαντικές 

ανακρίβειες (εξαιτίας λάθους ή απάτης).  
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Η αντιμετώπιση των κινδύνων μιας οικονομικής μονάδας γίνεται τις περισσότερες φορές με 

τρόπο πρόχειρο και δίχως μέθοδο ή κεντρικό έλεγχο. Συνέπεια αυτής της τακτικής είναι  η εταιρία 

είτε να μη διαχειρίζεται κατάλληλα όλους τους κινδύνους, ή ακόμη να μη γνωρίζει το ύψος της 

συνολικής έκθεσής της σε αυτούς.  

 

Στις μέρες μας έχει γίνει κατανοητό από τη διοίκηση ότι ένα καλά δομημένο σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων είναι ουσιώδες για την επιτυχίας μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι 

και οι επενδυτές απαιτούν πληροφόρηση για τα εταιρικά συστήματα διαχείρισης του 

επιχειρηματικού κινδύνου, ενώ οι αρχές εποπτείας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστούν την 

διοίκηση υπεύθυνη για την επάρκεια των συστημάτων αυτών.24 

 

 

Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνει την ταυτοποίηση, τη μέτρηση και 

την κατάλληλη αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Η επιτυχής εκτέλεση αυτού του έργου 

προϋποθέτει το συντονισμό των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων της οικονομικής μονάδας και 

αποτελεί μια βασική παράμετρο για την επιτυχία της. Η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να ορισθεί 

ως μια διαδικασία αποφάσεων που έχουν ως στόχο τη μείωση της διαφοράς μεταξύ των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων που τελικά επιτυγχάνονται. 

 

 Με λίγα λόγια αναφερόμαστε στη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και 

ελέγχου των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων του επιχειρηματικού κινδύνου στην καθαρή θέση και τα κέρδη. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24  Κωνσταντίνος Καραμάνης (2008), ‘’ Σύγχρονη Ελεγκτική. Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα ’’, σελ. 208 
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Πίνακας:  Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4  Στρατηγικοί Κίνδυνοι και Ελεγκτής 

 

Η μελέτη των στρατηγικών κινδύνων που απειλούν την οικονομική μονάδα μπορεί να επηρεάσει 

τον ελεγκτή σε ποικίλα θέματα. Η πρώτη συνέπεια κάνει την εμφάνιση της στις προσδοκίες του 

ελεγκτή σχετικά με το ύψος των διαφόρων κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Παραδείγματος χάρη, στις περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής γνωρίζει ότι έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός 

στην αγορά, προσδοκά περιορισμό των πωλήσεων, των κερδών και της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των αποθεμάτων.  

Μια δεύτερη επίπτωση σχετίζεται με τον κίνδυνο για λάθη και παραλείψεις σε 

λογαριασμούς χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για ισχυρισμούς της διοίκησης. Για 

παράδειγμα, ο κίνδυνος της τεχνολογίας είναι πιθανό να θέτει υπο καθεστός αμφισβήτησης την 

επιμέτρηση των αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους.  

Εν κατακλείδι, ο έλεγχος των στρατηγικών κινδύνων βοηθά τον ελεγκτή να σχηματίσει 

άποψη για την δυνατότητα της οικονομικής μονάδας για συνέχιση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. (Καραμάνης σελ 240) 

 

 

I. Προσδιορισμός επιχειρηματικών στόχων 

II. Προσδιορισμός επιπέδου αποδεκτού κινδύνου 

III. Ταυτοποίηση κινδύνων 

IV. Μέτρηση κινδύνων 

V. Καθορισμός τρόπων αντιμετώπισης 

VI. Δημοσίευση της στρατηγικής διαχείρισης 

VII. Τακτική παρακολούθηση του πλαισίου διαχείρισης 
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3.2.5  Εκτίμηση των Επιχειρησιακών Κινδύνων 

 

 

Ενας από τους βασικότερους στόχους ενός ελεγκτή είναι να κατανοήσει πλήρως την επιχείρηση 

που ελέγχει αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός οφείλει να εκτιμήσει όλους τους επιχειρησιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ή 

πρόκειται να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη οικονομική μονάδα. Οταν ο ελεγκτής κατανοεί το 

περιβάλλον της επιχείρησης που καλείται να ελέγξει, τότε μόνο είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους 

κινδύνους. Έπειτα, βασιζόμενος στην κατανόηση των κινδύνων εκτιμά τον κίνδυνο και τις 

πιθανότητες για σημαντικές ανακρίβειες. 

  Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια εταιρία σχετίζονται με οποιουσδήποτε εσωτερικούς 

ή εξωτερικούς παράγοντες ή πιέσεις ή δυνάμεις που επηρεάζουν την ικανότητά της να καταστεί 

βιώσιμη και επικερδής. Ο ελεγκτής προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του πρέπει να 

έχει γνώση της φύσης της επιχείρησης, του κλάδου μέσα στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται, της 

διοίκησης αλλά και των στόχων της. 

  Οταν αναγνωριστούν οι κίνδυνοι που μπορούν να θέσουν σε ανακρίβειες στις 

οικονομικές καταστάσεις, τότε ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την ανταπόκριση της εταιρίας 

στους κινδύνους αυτούς. Εάν διαπιστώσει ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται επαρκώς, τότε ο 

κίνδυνος μειώνεται. Εάν αντιθέτως η ανταπόκριση δεν είναι επαρκής τότε ο κίνδυνος αυξάνεται. 

 

 

 

 

3.2.6  Ο Έλεγχος της Απάτης 

 

Το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240 καθιερώνει πρότυπα και παρέχει οδηγίες για την ευθύνη του 

ελεγκτή αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτός εκτιμά  και κρίνει την απάτη και το σφάλμα 

στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με όσα αυτό ορίζει, ο ελεγκτής είναι 

υποχρεωμένος κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών να λαμβάνει υπόψη του τον 
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κίνδυνο ουσιαστικών ανακριβειών των οικονομικών καταστάσεων που οφείλονται σε απάτη ή 

σφάλμα.25 

 Στη λογιστική βιβλιογραφία η απάτη έχει οριστεί ως η εκ προθέσεως δόλια κατάχρηση των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των οικονομικών της στοιχείων προς 

όφελος αυτού που διαπράττει την απάτη. Σύμφωνα με το πρότυπο 240 η απάτη μπορεί να 

συνεπάγεται : 

 

  Λαθροχειρία ή παραποίηση τηρούμενων στοιχείων ή εγγραφών 

 Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων 

 Αποσιώπηση ή παράλειψη αποτελεσμάτων συναλλαγών από τηρούμενα στοιχεία ή έγγραφα 

 Καταγραφή συναλλαγών άνευ ουσιαστικού περιεχομένου 

 Καταχρηστική εφαρμογή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

 

Σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο ο όρος ‘σφάλμα’ σχετίζεται με ακούσια λάθη όπως μαθηματικά ή 

γραφειοκρατικά λάθη σε βασικές εγγραφές, αβλεψίες ή παραρμηνείες. 

 

Απο τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η βασική διαφορά μεταξύ απάτης και σφάλματος 

είναι η ύπαρξη ή μη πρόθεσης για την ανειλικρινή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

3.2.7  Ο Κίνδυνος μη Αποκάλυψης 

 

 

Ο κίνδυνος μη αποκάλυψης είναι η πιθανότητα οι δοκιμασίες και οι διαδικασίες ελέγχου του 

ελεγκτή να μην αποτρέψουν ή να μην εντοπίσουν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις με 

αποτέλεσμα αυτές να παρεισδύσουν στις οικονομικές καταστάσεις. Το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο 

για τον κίνδυνο της μη αποκαλύψεως χρησιμοποιεί ως συνώνυμο τον όρο ‘Κίνδυνος Εντοπισμού’ 

τον οποίο ορίζει ως τον κίνδυνο κατά τον οποίο οι ουσιαστικές διαδικασίες ενός ελεγκτή δεν θα 

εντοπίσουν ανακρίβεια που υπάρχει σε υπόλοιπο λογαριασμού που μπορεί να είναι ουσιώδης, 

μεμονωμένα ή όταν συνυπολογίζεται με ανακρίβειες σε άλλα υπόλοιπα ή κατηγορίες. 

                                                           
25  Χ. Καζαντζή (2006), ‘’Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος’’, σελ. 513 
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 Ο κίνδυνος αυτός αποτελείται από δύο επι μέρους κινδύνους. Ο πρώτος αναφέρεται ως 

κίνδυνος δειγματοληψίας και συσχετίζεται με το γεγονός ότι πολλές φορές ο ελεγκτής δεν εξετάζει 

το 100% των ελεγκτικών τεκμηρίων του υπολοίπου ενός λογαριασμού ή ενός κύκλου 

συναλλαγών.Συνεπώς επειδή ο ελεγκτής μελετά ένα υποσύνολο, το επιλεγμένο αυτό δείγμα μπορεί 

να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και έτσι να καταλήξει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. Ο δεύτερος κίνδυνος ονομάζεται κίνδυνος παραγόντων εκτός δείγματος και 

δύναται να συμβαίνει εξαιτίας του ότι ο ελεγκτής έκανε χρήση μιας ακατάλληλης ελεγκτικής 

διαδικασίας με συνέπεια να μην μπορεί να ανιχνεύσει το σφάλμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1 Έρευνα 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα σημαντικότερα 

ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο επιχειρήσεων έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τόσο 

την ελληνική όσο και την ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Στο σημείο αυτό θα 

επιχειρήσουμε να εξετάσουμε το κατά πόσο η διάρκεια της ελεγκτικής θητείας επηρεάζει την 

έκφραση γνώμης του ελεγκτή. Στην προσπάθεια αυτή αρωγό αποτελεί το άρθρο των P. Carey 

& R. Simnett (2006), οι οποίοι επιχείρησαν να εξετάσουν την σχέση ανάμεσα στην διάρκεια 

της ελεγκτικής θητείας και την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα 

τους δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συσχετίζουν μια μεγάλη ελεγκτική θητεία με μια μη ορθή 

έκφραση γνώμης. 

 Από την άλλη πλευρά γνώμες όπως του Lawrence Klein (1982) υποστηρίζουν ότι μια 

μακρά ελεγκτική θητεία επηρεάζει την αμεροληψία του ελέγχου καθώς οι ελεγκτές ξεκινούν 

να λειτουργούν ως υπερασπιστές της ελεγχόμενης εταιρίας, αδυνατώντας να ενσωματώσουν 

στην έκθεση ελέγχου νέα στοιχεία με μεγάλη βαρύτητα, ενώ στην προσπάθεια τους να 

διατηρήσουν τον πελάτη αποσιωπούν σημαντικά στοιχεία. 

Συνεπώς προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο 

συμπέρασμα θα επικεντρωθούμε στις  χώρες του ευρωπαικού νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος) κατά τη διάρκεια του 2005-2014 και στη συνέχεια θα διαιρέσουμε 

την έρευνα μας στις χρονικές περιόδους 2005-2009 (Προ Κρίσης) και 2010-2014 (Μετά 

Κρίσης). Ο λόγος που επιλέγουμε να εξετάσουμε τις εν λόγω χώρες είναι προφανής. Αφενός 

διότι πρόκειται για χώρες που ανήκουν στην ίδια ήπειρο και αφετέρου καθώς οι χώρες αυτές 

έχουν υποστεί τα ισχυρότερα πλήγματα από την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα στο δείγμα 

μας περιλαμβάνουμε όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες. 
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Προκειμένου να εξετάσουμε τα διαστήματα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε  λογιστική παλιδρόμηση 

και θα χρησιμοποιήσουμε την σχέση: 

 

 

 

 

OPINION = Γνώμη του Ελεγκτή.  

OPINION=0 (unqualified opinion) 

OPINION=1 (qualified opinion) 

TENURE = Διάρκεια της θητείας του Ελεγκτή 

TENURE = 1  εάν η θητεία >= 3 έτη. 

TENURE = 0  σε κάθε άλλη περίπτωση. 

AGE = Το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

LEV = Long term dept / Total Assets. Μας δείχνει το πόσο χρεωμένη είναι η επιχείρηση. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο χειρότερα. Συνεπώς αναμένουμε ότι θα λάβει αρνητική 

γνώμη από τον ελεγκτή. 

ZSCORE = Υπόδειγμα πρόβλεψης της χρεοκοπίας των εισηγμένων στις χρηματιστηριακές 

αγορές εταιριών (Edward I.Altman) 

ZSCORE = 1 εάν η ελεγχόμενη εταιρία καθίσταται μη βιώσιμη (δλδ εάν ZSCORE<1,181) 

ZSCORE = 0 εάν η ελεγχόμενη εταιρία επιβιώνει 

SIZE : Όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρία τόσο πιο εύκολο είναι να επιβιώσει 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από την Computstat και κάνοντας χρήση 

της λογιστικής παλινδρόμησης προκύπτουν τα εξής δεδομένα: 

 

        OPINION = a0 + a1TENURE + a2AGE + a3LEV + a5ZSCORE+ a6SIZE + e0 
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Πίνακας 1: Λογιστική Παλινδρόμηση – Πλήρες Δείγμα (2005-2014) 

OPINION Coefficient P-Value 

CONSTANT -0,789 0,000*** 

TENURE                    -0,705 0,000*** 

AGE -0,011 0,083* 

LEV 2,043 0,000*** 

ZSCORE 0,268 0,005*** 

SIZE -0,021 0,319 

Pseudo R2  0,319 

Ν  4352 

Note:  ***p<0,01,  **p<0,05, *p<0,1 

 

 

Από τον πίνακα παρατηρούμε τα εξής : 

Το P-Value στην μεταβλητή tenure είναι 0,000*** που σημαίνει ότι το δείγμα είναι 

στατιστικά σημαντικό ενώ το Coefficient στην μεταβλητή tenure είναι -0,705 που σημαίνει 

ότι η ελεγκτική θητεία επηρεάζει αρνητικά την έκφραση γνώμης του ελεγκτή. 

Πίνακας 2: Λογιστική Παλινδρόμηση – Πρό Κρίσης - 2005-2009 

OPINION Coefficient P-Value 

CONSTANT -0,325 0,000*** 

TENURE -1,166 0,000*** 

AGE -0,001 0,893 

LEV -2,147 0,000*** 

ZSCORE 0,217 0,084* 

SIZE -0,071 0,016 

Pseudo R2  0,065 

Ν  2203 

Note:  ***p<0,01,  **p<0,05, *p<0,1 

 

Από τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε τα εξής: 

 

Η μεταβλητή P-Value στην ίδια μεταβλητή παίρνει την τιμή 0,000*** πράγμα που σημαίνει 

ότι το δείγμα είναι αξιόπιστο και στατιστικά σημαντικό. Από την άλλη, το Coefficient στην 
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μεταβλητή tenure είναι -1,166 που σημαίνει ότι η ελεγκτική θητεία επηρεάζει αρνητικά την 

ελεγκτική γνώμη κατά την περίοδο πρό κρίσης. 

 

Πίνακας 3: Λογιστική Παλινδρόμηση – Μετά Κρίσης- 2009-2014 

 

OPINION Coefficient P-Value 

CONSTANT -1,564 0,000*** 

TENURE -0,153 0,200 

AGE 0,001 0,926 

LEV 1,802 0,000*** 

ZSCORE 0,392 0,011** 

SIZE 0,001 0,979 

Pseudo R2  0,011 

Ν  2149 

 

 

Με βάση τα παραπάνω παρατηρούμε ότι το P-Value στην μεταβλητή tenure είναι 0,200 που 

σημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι στατιστικά σημαντικό και συνεπώς δεν το λαμβάνουμε 

σοβάρα υπόψιν. Από την άλλη πλευρά το Coefficient στην μεταβλητή tenure λαμβάνει την 

τιμή -0,153 πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση στην ελεγκτική γνώμη. Συνεπώς 

συμπεραίνουμε ότι η ελεγκτική θητεία δεν επηρεάζει την ελεγκτική γνώμη κατά την περίοδο 

2009-2014 (Μετά κρίσης). 

 

Πίνακας 4: Περιγραφικά Στατιστικά 

Variable mean median sd max min 

OPINION 0,179 0 0,383 1 0 

TENURE 0,467 0 0,499 1 0 

AGE 11,515 11 6,153 36 0 

LEV 0,168 0,137 0,152 0,630 0 

ZSCORE 0,619 1 0,486 1 0 

SIZE 4,747 4,570 2,193 10,184 0,354 
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Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στα περιγραφικά στατιστικά με βάση το δείγμα που 

αξιοποιήσαμε διχοτομικά και χρησιμοποιείται προκειμένου να δείξει τον τρόπο που 

κατανέμεται το δείγμα. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές min και max δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. 

 

Εν κατακλείδι παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο προ κρίσης, η ελεγκτική θητεία επηρέαζε 

την έκφραση γνώμης του ελεγκτή ενώ μετά την κρίση η θητεία δεν επηρεάζει την ελεγκτική 

γνώμη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία είναι ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων. Η επιστήμη της ελεγκτικής αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της σύγχρονης 

εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αφομοίωση της εταιρικής 

κουλτούρας και τη συμμόρφωση της με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. 

 Στο σημερινό πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης των αγορών 

και του τεράστιου ανταγωνισμού, ο ρόλος της ελεγκτικής επιστήμης είναι ζωτικός με όλο και 

μεγαλύτερη σημασία. Ο Έλεγχος των επιχειρήσεων έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει το πως 

διαμορφώνεται η εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και της πορείας της, 

την αξιολόγηση των οικονομικών δεικτών και δραστηριοτήτων του λογιστηρίου αλλά 

προβλέπει επίσης και την εφαρμογή των διορθωτικών εκείνων αλλαγών που αποβλέπουν 

στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. Όλα τα 

παραπάνω βοηθούν τους ελεγκτές και τους ελεγχόμενους να μετρήσουν τον παλμό της 

επιχείρησης και να αφουγκραστούν την εσωτερική της λειτουργία προκειμένου να εξάγουμε 

ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική της κατάσταση. 

 Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο μέσα για τη 

δημιουργία μιας καλής σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των μετόχων. Και οι δύο 

κατηγορίες ελέγχου οριοθετούνται διαμέσου ενός συνόλου διεθνών ελεγκτικών προτύπων και 

επιδιώκουν την στενή συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος και επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 Επιπρόσθετα στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια προκειμένου 

να διαπιστωθεί εάν η έκφραση γνώμης του ελεγκτή επηρεάζεται από τη διάρκεια της 

ελεγκτικής θητείας. Το αποτέλεσμα της έρευνας δείχνει ότι στο διάστημα προ κρίσης η 

διάρκεια της ελεγκτικής θητείας επηρέαζε την έκφραση γνώμης του ελεγκτή ενώ κατά τη 

διάρκεια 2009-2014 βλέπουμε ότι η ελεγκτική θητεία δεν επηρεάζει την ελεγκτική γνώμη. 

Εντούτοις, ο περιορισμός της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

θα μπορούσε να είναι ευρύτερο λαμβάνοντας υπόψην περισσότερες χώρες της ευρωπαικής 

ένωσης και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη 
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έρευνα δύναται να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για μεταγενέστερες έρευνες πάνω στον 

τομέα του ελέγχου. 
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