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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ζχγρξνλε ειεγθηηθή απνηειεί έλα πεδίν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, θαζψο νη απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη νη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή αζθαιψλ, 

αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) 

ζπλζέηνπλ έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ νη 

νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ θαη πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα 

ηηο δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ φζν θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΓΠΔ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, εμεηάδνληαο έλα δείγκα 45 επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ειεγθηηθή, Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη ζεκεησζεί αμηνζεκείσηε πξφνδνο φζνλ αθνξά ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ. ην πιαίζην 

απηφ, ε αλάγθε παξνρήο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν θξίζηκεο ζεκαζίαο ζην πεδίν ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξίεο θαη ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

Ο ζχγρξνλνο ξφινο ηεο ειεγθηηθήο έγθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ πξν δεκνζίεπζεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πσο ε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

επνπηηθψλ αξρψλ, επελδπηψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ, είλαη αμηφπηζηε, δηαθαλήο, 

έγθπξε θαη αληηθεηκεληθή, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια κία αθξηβνδίθαηε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ), ηα 

νπνία αλαπηχρζεθαλ ζε απφθξηζε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, απνηεινχλ έλα 

εληαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ νη νπνίεο πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επζχλε ηεο 

δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ.  

Ωο ειεγθηηθή νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θαλφλεο, αξρέο θαη 

ελέξγεηεο πνπ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο λνκηθήο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δηαπίζησζε παξαιήςεσλ θαη ιαζψλ ζε απηέο.  

Οξίδνληαο ηελ ειεγθηηθή ν Spicer (1978) ζεκεηψλεη φηη απνηειεί ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ απνηππψζεσλ βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία απνζθνπεί ζην λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ειεγθηέο λα βεβαηψζνπλ ή φρη φηη ν ηζνινγηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα 
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ρξήζεο έρνπλ θαηαξηηζηεί νξζά, έηζη ψζηε λα απνδίδεηαη αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο γηα ηελ ππφ έιεγρν νηθνλνκηθή πεξίνδν. Με 

βάζε παιαηφηεξν νξηζκφ πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ Dicksee (1892), ε ειεγθηηθή πεξηιακβάλεη 

φιεο εθείλεο ηεο δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ αληηθαηνπηξίδνπλ ζσζηά θαη πιήξσο ηηο 

πξάμεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη.  

Παξάιιεια ν Σζαθιαγθάλνο (2005) νξίδεη ηελ ειεγθηηθή σο ηελ επηζηήκε κε ηελ νπνία 

δηελεξγνχληαη ινγηζηηθνί θαη δηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ πνπ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνηππψλνληαη κε εηιηθξίλεηα θαη νξζφηεηα, δίλνληαο πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπο. 

Ζ ειεγθηηθή ζηνρεχεη ζηελ αλεμάξηεηε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ αξκφδην ειεγθηή λα γλσκνδνηήζεη ζην θαηά 

πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζπκθσλνχλ κε ηηο επηηαγέο ησλ 

απνδεθηψλ πιαηζίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο φπσο επί παξαδείγκαηη ηα δηεζλή ή 

εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη 

επηρεηξήζεηο. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο, έρνπλ ιάβεη απμεκέλε πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο 

απνηέιεζκα ηεο δηαπίζησζεο πσο ν ζσζηφο έιεγρνο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηπγράλνπλ ηνπο 

νξγαλσζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο καθξνπξφζεζκα. Απηέο θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο 

(Holmes,1966): 

 Ο έιεγρνο απνηειεί ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή εμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο δηελέξγεηάο ηνπ. 

 Ο έιεγρνο απνηειεί επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ο έιεγρνο απνηειεί θξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο 

θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ δειηίσλ, εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

επεμεγήζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Οη αξκφδηνη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα βεβαηψλνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη λα ζπληάζζνπλ ηελ έθζεζε κε ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Οη ειεγθηέο νθείινπλ λα επηζεσξνχλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα εμεηάδνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εγρψξηαο 

θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ην θαηαζηαηηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νξζφηεηα ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη πξνθαλέο πσο ε δηελέξγεηα εκπεξηζηαησκέλνπ ειέγρνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη απηψλ ζηελ 

πξνζπάζεηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, θνηλψο απνδεθηφ πσο νη 

ζπζρεηίζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φια ηα είδε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, δηαπίζησζε πνπ εμεγεί ην γεγνλφο πσο απηέο νη 

αιιειεπηδξάζεηο απνηεινχλ πιένλ έλα δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο. ην πιαίζην απηφ, φιεο 

νη θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρνληαη δηεζλψο απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο βαζίδνληαη ζηε 

δηαπίζησζε πσο ε απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί θαίξηα 

πεγή απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Σν IIA (2004) επηζεκαίλεη πσο νη ειεγθηέο (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί) ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε κία ακεξφιεπηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο δε ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ.  

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηνλ Diamond (2002), ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

I. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ηππηθφ ηξφπν απφ ηε 

λνκνζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο απαηηήζεηο. 
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II. Σν πεδίν ηεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ 

γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ππαιιήινπο, έγγξαθα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο 

III. Ζ επζχλε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ θαη κε 

νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα επηηειεί ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή ΗΗΑ (2004), ηα ζηνηρεία 

απηά είλαη: (1) ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηαηξηθή 

θνπιηνχξα θαη ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, (2) ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε θχζε ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα 

είλαη πξνιεπηηθφο, θαηαζηαιηηθφο ή απιά ππνζηεξηθηηθφο, (3) νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη λα γίλνληαη 

απνδεθηά απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε (4) ε πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία, ε νπνία αθνξά 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαη ηα ζρεηηθά εηαηξηθά έγγξαθα, θαη 

(5) ε παξαθνινχζεζε, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε πηζαλψλ ιαζψλ, 

ειιείςεσλ ή αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ.  

Σα ΓΠΔ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο επελδπηέο, ηηο δηεζλείο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη, θπζηθά, ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, 

δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο αλαγλψξηζεο απηήο ηεο ζπκβνιήο ηνπο, ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπο έρεη δηεπξπλζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξέρνληαο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ζηνπο 

αξκφδηνπο ιήςεο επηρεηξεζηαθψλ θαη άιινπ είδνπο απνθάζεσλ. Ζ απμαλφκελε ζεκαζία 

πνπ απνδίδεηαη ζην έξγν ηεο ζχγρξνλεο ειεγθηηθήο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ απνδνρή 

ησλ ΓΠΔ ζε φινλ ηνλ θφζκν. ηελ Διιάδα, ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα βαζίδνληαη 

ζε πξνδηαγξαθέο δηεζλνχο παξαδνρήο, ζηνρεχνληαο ζηελ ππνζηήξημε ησλ ειεγθηψλ, ψζηε 

απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο κε ηξφπν επαξθή, δίθαην θαη 

αληηθεηκεληθφ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν παξνρήο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, κε 

ζθνπφ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ειέγρνπ, ηα επηκέξνπο δηαξζξσηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ΓΠΔ, βάζεη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηα ΓΠΔ θαη ην ζχγρξνλν ειεγθηηθφ έξγν.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε κειέηε είλαη ηα θάησζη: 

1) ε ηη βαζκφ νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΔ; 

2) Καηά πφζν ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ ΓΠΔ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο; 

3) Πνηνο ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ; 

4) Ση πξνζδνθνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ; 

5) Πψο αμηνινγνχλ νη επηρεηξήζεηο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ; 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ θαηαζθεπάζηεθε θαη κνηξάζηεθε εηδηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ζε 45 εηαηξίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη, αθνινχζσο, ηα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά.  

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ειεγθηηθήο, ζην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κία επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηέινο ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ απνηειεί έλα δήηεκα πνπ ηπγράλεη επξείαο αλαγλψξηζεο σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηε ζχγρξνλε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη αλάγθε 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ θαη παξάιιειεο ελίζρπζεο ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο, σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο ππφινηπεο ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο ηεο 

αγνξάο, φπσο είλαη νη επελδπηέο, ην θξάηνο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο.  

Οη Kruger et al.,(2002) εμεηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ ζε 

ζρέζε κε ηηο ηερληθέο δηελέξγεηαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηεο ηερληθήο Data Envelopment 

Analysis (DEA) ζε κηα επηρείξεζε, βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη. χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο (ψξεο 

αλά κήλα δηαζέζηκεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θφζηνο ηνπ ειέγρνπ αλά 

κήλα, αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ εθάζηνηε έιεγρν, πξαγκαηηθέο ψξεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ) θαη εθξνέο (επξήκαηα ειέγρνπ, βαζκνιφγεζε ειέγρνπ, βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ) ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ αλαθνξψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαηαδεηθλχνληαο πσο νη 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ν έιεγρνο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ σξψλ πνπ δαπαλψληαη γηα θάζε έιεγρν, ε 

εκπεηξία ησλ ειεγθηψλ θαη ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο ειέγρνπ, 

θαη, ηέινο, νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ ηειηθή αλαθνξά ηνπ ειέγρνπ. Οη 

εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ επλνεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ βειηηψλνληαο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη Bota-Avram & Palfi (2009) δηεξεπλνχλ 

βηβιηνγξαθηθά ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ηξφπνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, 

ζεκεηψλνληαο, αξρηθά, πσο βάζεη ησλ κεγαιχηεξσλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ νινθιεξσκέλσλ ειέγρσλ βάζεη ησλ ΓΠΔ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
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δηαξθεί έλαο έιεγρνο απφ ηε ζηηγκή ηεο έλαξμήο ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο 

αλαθνξάο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλεπαξθεηψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη, ηέινο, ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ γηα ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε.  

Οη εξεπλεηέο, επίζεο, ζεκεηψλνπλ πσο δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ βάζεη 

ησλ ΓΠΔ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ε πεξηνδηθή 

αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ.  

Δπηπιένλ, νη Popescu & Omran (2011) ηνλίδνπλ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

βάζεη ΓΠΔ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ ηεο 

ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θαη ζπζηεκηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ επζχλε θαη 

αξκνδηφηεηα ηεο εγεζίαο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλεθηηθφηεηά ηεο ζηνπο θηλδχλνπο. 

πλεπψο, νη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ πσο ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

φπσο απηφ πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΔ παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο δηαζθαιίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη επλντθνχ γηα ηελ επηρείξεζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

Ωζηφζν, νη Popescu & Omran (2011) ηνλίδνπλ πσο θαηά ηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην δήηεκα ηεο 

κεξνιεςίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ θηλδχλσλ, ελψ νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη απφ ην εθάζηνηε θαλνληζηηθφ ζχζηεκα, θαη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Αθφκε, νη Schockaert & Houyoux (2007), δεκνζίεπζαλ ην άξζξν κε ηίηιν  “International 

Standards on Auditing within the European Union”, ζρεηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ γηα φινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ειέγρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ην ελ ιφγσ άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ 

θαη παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά ε εμέιημή ηνπο απφ ηελ πξψηε έθδνζε πξνηχπσλ έσο 

ζήκεξα. Ζ θαηάιεμε ηεο ελ ιφγσ ηζηνξηθήο αλαδξνκηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαθάλεηαο είλαη ε έθδνζε νδεγίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα εζληθά θξάηε ζα έπξεπε ζε 



12 

 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν λα ελζσκαηψζνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ, θαζψο ην γεγνλφο απηφ ζα ζπλέβαιιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο θαη ζηελ απνθπγή νηθνλνκηθψλ θαηά βάζε εγθιεκάησλ θαη ζθαλδάισλ κέζσ ηεο 

ηππνπνίεζεο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνηχπσζεο ησλ ειεγθηηθψλ θαλφλσλ ζε 

έλα εληαίν θαη νκνηφκνξθν πιαίζην θαλφλσλ θαη αξρψλ, δειαδή κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ. 

Σέινο, νη Moorthy et al.,(2011) δηεξεπλνχλ ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία επεξεάδεη κε θξίζηκν ηξφπν ηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ, ηνλίδνληαο πσο ε παγθφζκηα ηάζε 

πηνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Π) παξέρεη 

έλα πεξηζζφηεξν ειεγρφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηαδεηθλχνπλ πσο ηα Π επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηηο ελέξγεηεο ηνπ ειέγρνπ, ηελ επάξθεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ειέγρνπ, παξέρνληαο παξάιιεια ηηο απαξαίηεηεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ ειεγθηηθψλ ηερληθψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πεξλάεη κέζα απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ πσο ε ηερλνινγία, ηα Π θαη 

ηα ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ (Electronic Data Processing – EDP) 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο επεξεάδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ωζηφζν, νη Moorthy et al., 

(2011) ηνλίδνπλ πσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηνλ έιεγρν ελέρεη θάπνηνπο θηλδχλνπο, 

θαζψο απηή δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν.  

Δμεηάδνληαο φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ δηελεξγεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ε έληαμή ηνπο ζην εθάζηνηε 

ζεζκηθφ θαη εγρψξην πιαίζην αλαθνξάο, πξνζζέηεη αμία ζηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νξζνινγηθή, δίθαηε θαη ζσζηή 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ ηπρφλ ιάζε θαη 

αλαθξίβεηεο. πλνπηηθά, ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ επλνεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ βειηηψλνληαο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Έιεγρνο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εηαηξηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Απηφο ν ηχπνο 

ειέγρνπ θαιχπηεη ζπλήζσο ην βαζηθφ ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ν 

Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ε Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ε 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαζψο θαη ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνρεχεη λα πξνζδηνξίζεη: 

 Σν βαζκφ πνπ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζσζηά, 

θαζψο θαη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο 

 Σν βαζκφ πνπ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ 

ηξέρνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

 Σν βαζκφ πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαζψο 

θαη ην βαζκφ ζσζηήο απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο. 

Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο νξγαληζκνχ, ή κέξνο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

πφξσλ ηνπ. Ο ζθνπφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ έιεγρνπ είλαη: 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ηνκέσλ πξνο βειηίσζε 

 Ζ αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο 
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Ο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη είλαη 

εκθαλέο φηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί. Ζ δηαδηθαζία αλαδηαξζξψζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαζψο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε πνιπεζληθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε 

ζπξξίθλσζε άιισλ επηβάιεη ηνλ ελδειερή έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

Γηθαληθόο έιεγρνο 

Ο δηθαληθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ε 

θχζε ηνπο είλαη λνκηθή. Δθαξκφδεηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε χπαξμεο απάηεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ απνθπγή νηθνλνκηθψλ θαηά βάζε εγθιεκάησλ απφ κέξνπο ηνπο 

Ο δηθαληθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξείεο, θξαηηθνχο θνξείο, ινγηζηηθά γξαθεία 

επηρεηξήζεηο ζπκβνχισλ θαη έξεπλαο γηα ηελ αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη ηελ απνηξνπή 

απαηψλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ φπνπ έρεη εθαξκνγή ν 

δηθαληθφο έιεγρνο είλαη: 

 Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

 Ζ αλαζχληαμε αηειψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ αζθαιηζηηθήο 

απαίηεζεο απφ ηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ. 

 Ζ δηαπίζησζε δξαζηεξηνηήησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε θεθαιαίσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απάηε. 

 Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ δξαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο ππεμαίξεζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Έιεγρνο ζπκκόξθωζεο 

Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο θαζνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαλφλεο, νη πνιηηηθέο, νη 

λνκνζεηηθέο ξήηξεο θαη θαλνληζκνί αθνινπζνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ 

ειέγρεηαη. Δπί παξαδείγκαηη, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ειεγρζεί γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ νη 

εηαηξηθνί θαλφλεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε αθνινπζνχληαη απφ ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ άιιν παξάδεηγκα είλαη ε εμέηαζε ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ ηελ εθνξία γηα ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο. 
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3.2 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία αμηνιφγεζεο ελφο νξγαληζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε θαη νξζή απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (ΗΗΑ, 

1978). ε κεηαγελέζηεξε δηαηχπσζε ην International Institute of Auditing, ΗΗΑ (1999) νξίδεη 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ κηα αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ, ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα πξνζζέηεη αμία ζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία βνεζάεη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, αλαδεηθλχεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη 

πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο. Δμ 

άιινπ ν Sawyer (2003) νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο κηα ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ ζηνρεχεη λα 

πξνζδηνξίζεη αλ: 

1. Οη νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη 

αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο 

2. Οη θίλδπλνη ζηηο επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη θαη ειαρηζηνπνηνχληαη  

3. Οη εμσηεξηθνί θαλνληζκνί εθαξκφδνληαη κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη 

4. Σα θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο πνπ ηίζεληαη απφ ηε δηνίθεζε πιεξνχληαη  

5. Οη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη  

6. Οη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ επηηπγράλνληαη 

Παξάιιεια, ε επηηξνπή  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission – COSO, 1992) νξίδεη φηη : «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία δηαδηθαζία 

πνπ παξέρεη ηα εθφδηα θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αληαπφθξηζε κίαο επηρείξεζεο ζε θηλδχλνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηεο πεξηβάιινλ». 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ δηελεξγείηαη απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα (Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) ην νπνίν αμηνινγεί θαηά πφζνλ ηα ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

είλαη δηαθαλή θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθείηαη πάλσ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Σν πξψην ζηάδην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Σν δεχηεξν ζηάδην 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ζπιινγή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηφλ. Σν ηξίην ζηάδην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηε ζχληαμε πιήξνπο 

αλαθνξάο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ην ηέηαξην ζηάδην ηελ παξνρή πξνηάζεσλ 

γηα ηελ εμεχξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ε 

νπνία απαηηεί ηελ παξνρή πιήξνπο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε πιήξεο ακεξνιεςία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ψζηε λα κελ 

ππνλνκεχεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ θαη απηφο λα νδεγεί ζηελ παξνρή πξαγκαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.3 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

θνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε απνηχπσζε άπνςεο απφ αλεμάξηεην ησλ 

επηρεηξήζεσλ θνξέα ή πξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα, ζαθήλεηα θαη νξζφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηνπο κε ηα 

εγρψξηα θαη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη 

σο: «Ζ πεξηνδηθή εμέηαζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεην κε ηελ επηρείξεζε ηξίην άηνκν 

(εμσηεξηθφο ειεγθηήο), κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη απηά έρνπλ ηεξεζεί 

ζσζηά, είλαη αθξηβή θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο έλλνηεο, αξρέο, ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη λνκηθέο απαηηήζεηο παξέρνληαο αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ νξγαληζκψλ» . 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ινγηθή πηζαλφηεηα 

λα πξνθαινχλ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο 

ηπρφλ αλαθξηβεηψλ ζε απηέο. 

 Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηα κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζθνπνί 

ηνπ ειέγρνπ (Malan et al., 1984). Αξρηθά, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε χπαξμε ηεο έλλνηαο ηεο 

αλεμαξηεζίαο, κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο λα κε ζπλδένληαη ζε θαλέλα βαζκφ κε ηελ 

επηρείξεζε ηελ νπνία ειέγρνπλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ηνπ ειέγρνπ. 

Παξάιιεια, ν δηελεξγψλ ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αθεξαηφηεηα  

εζηηάδνληαο απξφζθνπηα ζηελ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ, ελψ απαξαίηεηε είλαη επίζεο ε 

αληηθεηκεληθφηεηα απφ κέξνπο ηνπ ψζηε λα θαηαιήγεη ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ θαζεαπηφ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ρσξίο λα 

πξνβαίλεη ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο. Δπηπιένλ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα, έρνληαο απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα θαη ηελ 

αλαγθαία εκπεηξία γηα ηε δηελέξγεηα αληίζηνηρσλ ειέγρσλ θαη λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ θαη δείρλνληαο ηε δένπζα επηκέιεηα. Σέινο, 

απαξαίηεηε απφ κέξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη αιιά θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο 

λνκνζεζίαο πεξί εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ φπσο 

απηά έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. 

 

3.4 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Οη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ δχν δηαθξηηέο 

ιεηηνπξγίεο, ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλεο, αιιά πνπ ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ νξηζκέλεο 

ζρέζεηο αιιεινζχλδεζεο. Ο ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηεο εμσηεξηθήο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή απφ δχν απφςεηο. Αθελφο 

ε ζπλεξγαζία εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δεχηεξνπο 

λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ 

αθεηέξνπ ε επαιήζεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηακέζνπ ηεο εμσηεξηθήο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο επηβεβαηψλεη ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ (Haronatal., 2004). 
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Οη βαζηθέο νκνηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κεηαμχ ησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη: 

 Σφζν νη εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο δηέπνληαη απφ έλα 

ζχλνιν δηεζλψλ πξφηππσλ. Απηά ηα ζχλνια δηεζλψλ πξφηππσλ πεξηιακβάλνπλ 

επαγγεικαηηθά πξφηππα θαζψο θαη ηνλ αληίζηνηρν θψδηθα δενληνινγίαο. 

 Ζ απνηχπσζε ηνπ ξίζθνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αλεμαξηεζία ηφζν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη γηα ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

 Καη νη δχν ιεηηνπξγίεο βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 Καη γηα ηηο δχν ιεηηνπξγίεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ειέγρνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απηέο είλαη: 

Κξηηήξην Δζωηεξηθόο έιεγρνο Δμωηεξηθόο έιεγρνο 

Θέζε ζηνλ νξγαληζκφ 

Απνηεινχλ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σν αληηθείκελν ηνπο θαζνξίδεηαη απφ 

επαγγεικαηηθά πξφηππα, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

επηρείξεζεο, ην ηκήκα δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ. Αλαθέξνληαη ζηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

Γελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο 

 

Αληηθείκελν 

Τπεξεηεί ηνλ νξγαληζκφ  βνεζψληαο 

ηνλ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, λα 

βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

λα δηαρεηξηζηεί θηλδχλνπο, λα 

βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο . 

Παξνρή αλεμάξηεηεο θξίζεο γηα ηελ 

νξζφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

Αλεμαξηεζία 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ειέγρνπ 

Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηελ ππφ έιεγρν 

επηρείξεζε 

Δθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη κφλν 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη 

ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

πρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ πλερήο ην ηέινο θάζε ρξήζεο 

Πξνζέγγηζε ηεο απάηεο Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη ηελ Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη ηελ 
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αλίρλεπζε απάηεο γηα φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

αλίρλεπζε απάηεο κφλν νηθνλνκηθήο 

θχζεσο 
 

 

3.5 Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΠΔ 

Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ απνηεινχλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηχπσζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ππφ ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ νη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ. Σα ΓΠΔ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή 

Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ (IAPC). Ζ ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή αλήθεη ζην πκβνχιην ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ ( IFAC ), πνπ ηδξχζεθε ην 1977 θαη εδξεχεη ζηε Νέα Τφξθε 

πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξνπο απφ 2 εθαηνκκχξηα ινγηζηέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

ρψξεο. Ζ IAPC εθδίδεη πξφηππα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ν βαζκφο νκνηνκνξθίαο ησλ ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ παγθνζκίσο θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν επελδπηηθφ θνηλφ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηεο θαηαλνκήο ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπ είλαη αιεζηλέο θαη αμηφπηζηεο. Οη έιεγρνη θαη ε ζχληαμε ειεγθηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

θαηεχζπλζε απηή εληζρχνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο, παξέρνληαο βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ έδσζε λέα έκθαζε ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξφηππσλ. Καζψο νη δηεζλείο επελδχζεηο γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλέο, ε 

ρξήζε ελφο θνηλνχ ζπλφινπ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ παξνπζηάδεη ζαθή νθέιε γηα ηνπο 

επελδπηέο, ηηο δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

Αξρηθά είλαη απνδεθηφ φηη νη κεγάινη επελδπηέο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο είλαη ιίγνη ζε αξηζκφ. Καζψο νη επελδπηέο 

πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ παγθνζκίσο, νη επελδπηέο επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηελ 
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πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνχ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα. Παξάιιεια, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά έρνπλ θαηαξηίζεη θαη ειεγρζεί βάζε 

θνηλψλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ επελδπηψλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε 

θαη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο 

έρνπλ επελδχζεη ή ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ (New manetal., 2005). 

Γηα ηηο δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ε χπαξμε Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξφηππσλ απνηειεί 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ νδεγφο ηφζν απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο φζν θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ε χπαξμε θαη 

εθαξκνγή ηνπο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα απηέο. 

Σέινο, γηα ηηο δηεζλείο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ εζηηάδνπλ ζηελ αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή θνηλήο πξνζέγγηζεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ (Willekens & 

Simunic, 2007). Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ επηθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο κε δηεζλνχο ηχπνπ ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Δπί παξαδείγκαηη, ε 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ επλνεί ηελ εμππεξέηεζε εγρψξησλ πειαηψλ 

κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξάιιεια, δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ απφ άιινπο ειεγθηηθνχο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3.6 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΓΠΔ 

ΓΠΔ 200: Γεληθνί ζηόρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηεμαγωγή ηνπ ειέγρνπ 

ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα 

Σν ΓΠΔ 200 πξνζδηνξίδεη ηνπο  δχν γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειεγθηή. 

1. Σε δηαζθάιηζε ηνπ εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν είλαη απαιιαγκέλεο 

απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ νθείινληαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, επηηξέπνληαο 

έηζη ζηνλ ειεγθηή λα εθθέξεη γλψκε ζρεηηθά κε ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ θαηαξηηζηεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.  
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2. Σελ ππνβνιή έθζεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ζπκθσλεί φπσο 

απαηηείηαη απφ ηα ΓΠΔ κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ. 

Σν ΓΠΔ 200 πξνβάιεη 5 πξναπαηηνχκελα: 

1. Ζζηθή 

2. Δπαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο 

3. Δπαγγεικαηηθή θξίζε 

4. Δπαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα θηλδχλνπ θαη ειέγρνπ 

5. Γηελέξγεηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ 

Οη ζηφρνη θαη ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ ΓΠΔ 200 πθίζηαληαη ζε φινπο ηνπο ειέγρνπο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ειέγρεηαη. 

ΓΠΔ 210 πκθωλία επί ηωλ όξωλ ηνπ ειέγρνπ 

Σν ΓΠΔ 210 αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ησλ φξσλ 

ηεο αλάζεζεο ειέγρνπ κε ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα ην πξφηππν αθνξά 

ηε ζέζπηζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ έιεγρνπ θαη ηελ θαζηέξσζε 

ησλ επζπλψλ ηνπ ειεγθηή θαη ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΓΠΔ 220 Πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ ειέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 

Σν ΓΠΔ 220 αζρνιείηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

ΓΠΔ 230: Σεθκεξίωζε ηνπ ειέγρνπ  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ ειεγθηή λα ηεθκεξηψλεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο ειεγθηηθήο απνζηνιήο, φπσο θαη φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. 

Ο ειεγθηήο απαηηείηαη λα δηαηεξεί έλα αξρείν ειέγρνπ ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηα πνξίζκαηα 

θαη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ίδην γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκεχεη σο απφδεημε φηη ν έιεγρνο 

δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΔ. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα πξνθχπηνληα ειεγθηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
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εμήρζεζαλ βάζεη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Παξάιιεια είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεθκεξηψλεη 

πσο εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ζηα ΓΠΔ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη πσο απηέο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 240: Δπζύλεο ηνπ ειεγθηή γηα ηνλ εληνπηζκό απαηώλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 

έιεγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν δηεπθξηλίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαηήξεζε απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. 

Σν ΓΠΔ 240 δηεπθξηλίδεη φηη επζχλε ηνπ ειεγθηή είλαη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε 

απάηεο πνπ επεξεάδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηειηθά, απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ απνηχπσζε ςεπδνχο εηθφλαο ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο χπαξμεο ππφλνηαο ή εληνπηζκνχ απάηεο ν 

ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζή ηεο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηεθκεξησκέλα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληηκεησπίζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο.  

ΓΠΔ 250: Δθαξκνγή λόκωλ θαη λνκηθώλ ξπζκίζεωλ ζηνλ έιεγρν ηωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή φζνλ 

αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ΓΠΔ 250 απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή λα εληνπίζεη αλαθξίβεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο απνηειεί 

απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ηεξεί ζηάζε επαγγεικαηηθνχ 

ζθεπηηθηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απηή  δηαπηζησζεί ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία κέηξα ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 250 θαη λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ ηειηθή ηνπ 

έθζεζε. 

ΓΠΔ 260: Δπηθνηλωλία γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο αξκόδηνπο  
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Σν ελ ιφγσ ΓΠΔ αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα επηθνηλσλήζεη κε φζνπο είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 265: Δπηθνηλωλία γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ κε ηνπο αξκόδηνπο 

Σν ΓΠΔ παξέρεη νδεγίεο γηα ην πψο ν ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη ηηο 

δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη άκεζα κεηά ηελ επηζήκαλζε ησλ ειιείςεσλ λα ηηο γλσζηνπνηεί ζηα 

αξκφδηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ζηε δηνίθεζε απηήο. Δθφζνλ νη ειιείςεηο θαη 

αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη είλαη ζεκαληηθέο, απηέο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ειεγθηή γξαπηψο. Σν πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ειεγθηή κε ηελ επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ αλεπαξθεηψλ πνπ παξαηεξνχληαη, ην 

κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη απφ πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ. 

Ωζηφζν, ην πξφηππν δελ ζπληζηά φηη ν ειεγθηήο ρξεηάδεηαη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηψο ηηο 

παξαηεξεζείο ειιείςεηο εθηφο αλ απηέο είλαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεκαληηθέο. 

ΓΠΔ 300: ρεδηαζκόο ηνπ ειέγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν απαηηεί απφ ηνλ ειεγθηή ηε ζχληαμε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ. Ωο 

εθ ηνχηνπ ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα θαηαζηξψζεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ε νπνία φκσο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο κε βάζε ηελ πνξεία ηνπ ειέγρνπ εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηνλ ίδην. 

Ωο εθ ηνχηνπ ν ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ ειέγρνπ λα δηαηππψζεη 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, εθφζνλ ν ειεγθηήο ζπκπεξάλεη φηη ην αξρηθφ ζρέδην απαηηεί 

αιιαγή ηφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηάζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ θαη λα ηελ εθαξκφζεη αλ ρξεηαζηεί. Ζ αιιαγή ζην ζρέδην ηνπ έιεγρνπ πεξηιακβάλεη 

ηε κεηαβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή ηελ έθηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ. Ο ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεθκεξηψλεη ην πξφγξακκα ειέγρνπ θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
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ΓΠΔ 320: εκαληηθόηεηα, ζρεδηαζκόο θαη εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ 

Με βάζε ην ΓΠΔ 320 ν ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζδηνξίζεη ην βαζκφ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αζθείηαη. Ζ ζεκαληηθφηεηα νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδεηαη 

κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πνζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα νπνία παξαηεξνχληαη 

αλαθξίβεηεο ή ιάζε. Παξάιιεια γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκάηαη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ελψ παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη θαη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παξαηεξεζείο αλαθξίβεηεο. Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ειεγθηή λα θαζνξίζεη ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, εθφζνλ ν ειεγθηήο ην ζεσξεί 

απαξαίηεην κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ην επίπεδν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 330: Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εθηηκεκέλνη θίλδπλνη 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πξνζδηνξίδεη ηε θχζε, ην ρξφλν, ηε δηάξθεηα, ηνλ ηχπν θαη ηηο 

δεπηεξεχνπζεο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ έλαλ έιεγρν 

ΓΠΔ 402: Πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ γηα ειεγρόκελεο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εηαηξίεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ 

Σν ΓΠΔ 402 αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα φηαλ ε εηαηξία πνπ ειέγρεηαη αλήθεη ζε θιάδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζπλδπαζηηθά κε ην ΓΠΔ 315 θαη ην ΓΠΔ 330. 

ΓΠΔ 450: Αμηνιόγεζε ηωλ ιαζώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ εληνπίζηεθαλ από 

ηνλ έιεγρν 

Σν ΓΠΔ 450 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ψζηε λα αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ησλ 

εληνπηδφκελσλ ζηνλ έιεγρν αλαθξηβεηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπο 

ΓΠΔ 500: Διεγθηηθέο απνδείμεηο 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην θαζήθνλ ηνπ ειεγθηή γηα ηε 

ζπγθέληξσζε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ.  
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Σν ΓΠΔ 500 είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδεηαη παξάιιεια κε ην ΓΠΔ 330 θαζψο παξέρεη 

πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ην πψο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ζε ζρέζε κε ην πνηά ειεγθηηθά ηεθκήξηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη αιιά θαη 

πσο απηά λα αμηνινγνχληαη.  

αλ ειεγθηηθά ηεθκήξηα λννχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ειεγθηέο γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα ηεθκήξηα απηά κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κηα ζεηξά πεγέο φπσο 

πξνεγνχκελνη αλάινγνη έιεγρνη, ινγηζηηθά βηβιία, πιεξνθνξίεο εκπεηξνγλσκφλσλ θ.α.. 

ΓΠΔ 501: Διεγθηηθέο απνδείμεηο γηα εηδηθά ζέκαηα 

Καζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ειεγθηήο ζα θαηνξζψζεη λα απνθηήζεη ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα, ζρεηηθά κε: 

 Σελ απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ 

 Γηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο 

 Μαθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο 

  ΓΠΔ 505: Δμωηεξηθέο επηβεβαηώζεηο 

Σν ΓΠΔ 505 νπζηαζηηθά παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ειεγθηή γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππφ έιεγρν νξγαληζκφ αιιά 

απνδίδνληαη απφ ηξίηνπο ψζηε λα επηβεβαηψζεη φηη ε δνζείζα απφ ηελ επηρείξεζε 

πιεξνθφξεζε δελ είλαη εζθαικέλε. 

Ο ειεγθηήο κπνξεί λα δεηήζεη επηβεβαηψζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη απφ ηξίηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ ηνπ δηαηίζεληαη. Ο ειεγθηήο ελ 

ζπλερεία είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ εάλ ε ρξήζε εμσηεξηθψλ επηβεβαηψζεσλ είλαη 

απαξαίηεηε, λα ζπληάμεη ηηο αληίζηνηρεο επηζηνιέο γηα ηελ αίηεζε εμσηεξηθψλ 

επηβεβαηψζεσλ, λα αμηνινγήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη απφ απηέο θαη λα ζπλδέζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΔ 510: Πξώηνο έιεγρνο θαη Ηζνινγηζκόο Αλνίγκαηνο 
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Σν ΓΠΔ 510 αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ πνζψλ ζε 

ππφινηπν θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ αιιά θαη ηελ απνζαθήληζε 

άιισλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε φπσο γηα παξάδεηγκα νη δεζκεχζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

ΓΠΔ 520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

Οη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα εζηηάδνπλ ζε έλα εχξνο 

πνπ πεξηιακβάλεη απφ απιέο ζπγθξίζεηο έσο πνιχπινθεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηχπσζε πξνζδνθηψλ απφ 

κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα γηα ην φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνζδνθηψλ είλαη ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ - πξνβιέςεσλ. Οη 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ 

ηνπ ειέγρνπ σο νπζηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη θαη ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ ειέγρνπ . 

ΓΠΔ 530: Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο 

Σν ΓΠΔ 530 εθαξκφδεηαη φηαλ ν ειεγθηήο έρεη απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεγθηηθή 

δεηγκαηνιεςία. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ην ΓΠΔ 530 πξνζδηνξίδεη ηηο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο θαη ηηο ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή. 

ΓΠΔ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Σν ΓΠΔ 560 αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή απέλαληη ζηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο ειεγθηηθήο έθζεζεο θαη εηδηθά κε απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκφ αιιά πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. 

Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη φια ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί έσο ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζήο ηνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη παξαηεζεί θαηάιιεια. Ωο εθ 

ηνχηνπ είλαη εχζελε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ χπαξμε ηπρφλ κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο, λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν απηά 
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ζα επηθέξνπλ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε 

λέαο ηξνπνπνηεκέλεο έθζεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα λέα απηά γεγνλφηα. 

ΓΠΔ 580: Γξαπηέο δηαβεβαηώζεηο από ηε δηνίθεζε 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αθνξά ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ιάβεη έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο 

απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη. 

ΓΠΔ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηκήκαηνο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο 

Πεξηιακβάλεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ν εμσηεξηθφο 

ειεγθηήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηά ηε ζπλεξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ κέζσ ηνπ ΓΠΔ 610 πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο αμηνπνηεί ηελ εξγαζία πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

ΓΠΔ 620: Υξεζηκνπνίεζε από ηνλ ειεγθηή, εκπεηξνγλώκνλα 

Σν ΓΠΔ 620 αλαθέξεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή εθφζνλ ιακβάλεη γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ηε βνήζεηα εκπεηξνγλσκφλσλ ψζηε λα απνθηεζεί ε 

θαηάιιειε εηθφλα γηα ηελ επάξθεηα θαη ζαθήλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

ΓΠΔ 700: Γηακόξθωζε γλώκεο θαη έθζεζε επί ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

Οη ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα ζρεκαηίδνπλ γλψκε βάζεη επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ιακβάλνπλ θαη λα ηελ εθθξάζνπλ κε ζαθήλεηα κε ηε κνξθή 

γξαπηήο έθζεζεο. Γηα λα ζπκβεί απηφ απξφζθνπηα, νη ειεγθηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΔ 700 θαη κε βάζε απηέο λα επηιέγνπλ ηνλ ελδεδεηγκέλν ηχπν ηεο 

γλψκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΓΠΔ 700 αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζήο ηνπ ελψ ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη 

είλαη ζπλεπείο κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 

ΓΠΔ 705: Γηαθνξνπνηεκέλε γλώκε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 
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Σν ΓΠΔ 705 παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή λα 

δηακνξθσζεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη αλαθξηβείο.  

Ο ειεγθηήο δηαηππψλεη δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ εάλ: 

 Αθνχ ιάβεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα , ζπκπεξάλεη φηη νη 

αλαθξίβεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νπζηψδεηο αιιά δελ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο. 

 Ο ειεγθηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα 

ζρεκαηίζεη ζαθή γλψκε γηα απηέο.  

 Ο ειεγθηήο δηαηππψλεη αξλεηηθή γλψκε σο απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο επαξθψλ θαη 

θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ηνλ νδεγνχλ ζην λα ζπκπεξάλεη φηη νη 

αλαθξίβεηεο είλαη ζεκαληηθέο. 

 Ο ειεγθηήο αδπλαηεί λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη 

επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη γλψκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ, αιιά θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

θαη γεληθεπκέλεο αλαθξίβεηεο. 

ΓΠΔ 706: Εεηήκαηα έκθαζεο θαη άιια δεηήκαηα ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ 

Αλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πξνθχπηνπλ ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ειεγθηή λα επηζεκαλζνχλ ηδηαηηέξσο ηφηε ζπληάζζεηαη απφ απηφλ κηα παξάγξαθνο κε 

δεηήκαηα έκθαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο εμεηδηθεχεη ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ έιεγρνπ θαη ην ΓΠΔ 706 παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ ζχληαμε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγξάθσλ.  

3.7 Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΠΔ ΣΖΝ ΔΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζψκαηνο 

ειεγθηηθψλ θαλφλσλ. πγθεθξηκέλα, πξφζεζε θαη επηδίσμε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο 

ησλ Διιήλσλ ειεγθηψλ ήηαλ ε δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξνδηαγξαθέο 

δηεζλνχο παξαδνρήο. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν αλ ππάξρεη κηα θνηλή 

αληίιεςε σο πξνο ην ηη ζπλζέηεη "επαξθή έιεγρν". Απηφ είλαη απαξαίηεην θαη γηα ηελ 

άζθεζε, θαηά ηξφπν δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ, πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηνπ έξγνπ ησλ 
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ειεγθηψλ. Σν ειεγθηηθφ έξγν κπνξεί λα επηκεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί κφλν κε ηελ χπαξμε 

ελφο "κέηξνπ". Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) θαζηεξψζεθαλ αθξηβψο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ειεγθηέο ζην λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

ζην λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ θαηά ηξφπν δίθαην θαη 

αληηθεηκεληθφ. 

Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) φληαο λνκνζεηηθά 

επηθνξηηζκέλε, κεηαμχ άιισλ, κε ην έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ 

ησλ ειεγθηψλ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα αλέπηπμαλ θαη θαζηέξσζαλ ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα 

(ΔΔΠ) θαζνιηθήο αλαγλψξηζεο θαη παξαδνρήο. Ο ζηφρνο ηεο θαζνιηθήο αλαγλψξηζεο θαη 

παξαδνρήο ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΔΠ) εμαζθαιίζζεθε θαη 

δηαζθαιίζζεθε κε ηελ πιήξε ελαξκφληζή ηνπο κε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα άζθεζε πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ επί ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ εμνπζηνδφηεζε ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ γηα ηε κεηάθξαζε ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ. 

Έηζη, ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πηνζεηήζεθε ην 2004 κε ηνλ λφκν 483/6.10.2004 (ΦΔΚ Β' 

1589/2004) θαζψο ν πνηνηηθφο απηφο έιεγρνο ζα είλαη επνηθνδνκεηηθφο θαη 

απνηειεζκαηηθφο, αλ δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν ακεξφιεπην θαη αληηθεηκεληθφ θαη παξάιιεια 

αλ είλαη εδξαησκέλνο ζε θαλφλεο ζαθείο θαη πξνθαζνξηζκέλνπο, δειαδή ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ. 

Με βάζε ηνλ λφκν 483/6.10.2004 (ΦΔΚ Β' 1589/2004) θαη φπσο επηηάζζεη ε Διιεληθή 

λνκνζεζία, ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) έρνπλ δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 

(International Federation of Accountants) θαη πξφζεζε είλαη λα κεηαβάιινληαη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα Πξφηππα απηά, κε πξνεμάξρνληα γλψκνλα 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) ζπλζέηνπλ έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν θαη 

νκνηφκνξθν ζψκα θαλφλσλ, πνπ δηέπεη ηνπο δηελεξγνχκελνπο απφ ηα κέιε ηνπ ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ζηελ Διιάδα αλεμαξηήησο 

ηνπ εάλ νη έιεγρνη απηνί είλαη ππνρξεσηηθνί ή έρνπλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. Ζ επηιεθηηθή 

επίθιεζε ή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ δελ είλαη επηηξεπηή.  
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θαζνιηθή αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΔΔΠ) πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ 

ζην δηεζλή ρψξν θαη, ηδηαίηεξα, ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε πξνζαξκνγή ησλ 

Πξνηχπσλ ζηηο εμειίμεηο απηέο. Με ην έξγν απηφ θαη ηελ επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ησλ 

αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ είλαη επίζεο επηθνξηηζκέλε ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(ΟΔΛ). 

Όπσο θάζε ζψκα θαλφλσλ, ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα επηδέρνληαη βειηηψζεηο, ηφζν 

απφ πιεπξάο ηνπ νπζηαζηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ φζν θαη απφ πιεπξάο θξαζηηθήο 

δηαηχπσζεο θαη κνξθνινγηθήο παξνπζίαζεο. Γεδνκέλσλ, φκσο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

137 ηνπ λ. 2190/1920, νη επηηξεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) 

ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants, IFAC). 

Καηά ην κεηαβαηηθφ απηφ ζηάδην, ζηνπο ειεγθηέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηθνπξηθήο 

επίθιεζεο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΔΠ), είηε γηα ζθνπνχο εξκελείαο είηε γηα 

ζθνπνχο ζπκπιήξσζεο ησλ Διιεληθψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΔΠ). 

Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) θξίλεη φηη ε παξνρή ζηνπο 

ειεγθηέο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηθνπξηθήο επίθιεζεο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ 

(ΓΔΠ) ζα βνεζήζεη θαη ζα ζπλδξάκεη ζηε ζηαδηαθή εμνηθείσζή ηνπο κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα θαη, θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πξνιεηάλεη ηελ πιήξε θαη νινθιεξσηηθή εθαξκνγή 

ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεηαη θαη απφ ηελ ππφ δηακφξθσζε Οδεγία ηεο ΔΔ γηα ηνπο 

ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Σα παξφληα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα ηίζεληαη γεληθψο ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηε δηαθνξνπνίεζε ή ηελ 

αλάθιεζή ηνπο. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο, παχεη λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε πξντζρχνπζα 

δηάηαμε. Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ κέρξη ηνχδε ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ ησλ 

ειεγθηψλ, εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα θαηά ην ρξφλν ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ειεγθηηθά 

πξφηππα. 

ε ζρέζε κε ηηο ζε εμέιημε ειεγθηηθέο εξγαζίεο, θαηά ην ρξφλν ζέζεσο ζε ηζρχ ησλ παξφλησλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνληαη ηα πξντζρχνληα ειεγθηηθά 
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πξφηππα θαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ είλαη πξναηξεηηθή. Ννείηαη φηη ε 

άκεζε εθαξκνγή ησλ παξφλησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ φρη κφλνλ επηηξέπεηαη αιιά θαη 

ελζαξξχλεηαη. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα παξφληα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα (ΔΔΠ) ηζρχνπλ θαη 

εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ πνπ αξρίδνπλ κεηά ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε εμαίξεζε ηνπο ειέγρνπο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, φπνπ ηα ΔΔΠ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ζε εμέιημε ειεγθηηθέο εξγαζίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ωο κεζνδνινγία έξεπλαο λνείηαη ν ηξφπνο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ έξεπλα 

θαη αθνξά ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ αλάιπζή ηνπο θαη ηνπο δηάθνξνπο 

ζπζρεηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο 

παξακέηξνπο. Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πεξηιακβάλεη θαη πξφζζεηνπο παξάγνληεο, φπσο ηελ 

ηνπνζέηεζε δεπηεξεπφλησλ ζηνηρείσλ ζηελ πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο 

θαζηεξσκέλεο ζεσξίαο ή ελφο απνδεθηνχ εκπεηξηθνχ κνληέινπ. 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ εθπφλεζε κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πνπ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθηελή κειέηε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ε άξηηα 

δηακφξθσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ε αξκφδνπζα δεηγκαηνιεςία (Oppenheim, 

1966). Δλ ζπληνκία ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία νξίδεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο ψζηε λα επεμεξγαζηνχλ δεηήκαηα, έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ 

λα νδεγεζνχλ ζε αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο (Verma θαη Mallick, 2004). ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο νη βαζηθφηεξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρσξίδνληαη ζε πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ νπνίσλ εληνπίδεηαη ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε 

πνζνηηθή µε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

Ζ απφθαζε επηινγήο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πξνήιζε χζηεξα απφ θξηηηθή ζχγθξηζή ηεο κε 

ηελ πνηνηηθή. Ωζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη παξαβιέπεηαη ε αμία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ 

άιισζηε απνζθνπεί φπσο θαη ε πνζνηηθή ζηελ εμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο θνπιηνχξαο, ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηέο (Verma & Mallick, 2004).Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κηα 

κέζνδνο δελ απνθιείεη ηελ άιιε θαη κάιηζηα ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν έρεη απνθέξεη 

δηαθσηηζηηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα (Holsti, 1969). 

Ζ αμηνιφγεζε θάζε επηζηεκνληθήο πνζνηηθήο έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εάλ 

πξνζθέξεη ζηε ζεσξία, εάλ είλαη επηζηεκνληθά αμηφπηζηε θη εκπεηξηθά βαζηζκέλε, εάλ ηα 
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επξήκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο, θαη αλ 

παίξλεη ππφςε ηελ επίδξαζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο (Punch, 2003).  

Σα βαζηθά ζηάδηα δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ 

βνεζάεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αθξηβψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλεχξεζε ησλ 

πηζαλψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ απνθπγή ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα, ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, δειαδή ην πνπ αθξηβψο απνβιέπεη ε έξεπλα, ε έξεπλα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, πνπ ζπληζηά κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, ε νπνία κέζσ παξάζεζεο 

ζεσξηψλ απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ αγνξά πνπ 

εμεηάδεηαη, ε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπο, θαη ηέινο, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε ηπρφλ πξνηάζεσλ.  

 

4.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο, βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγεη κε ηε κέζνδν πνπ έρεη επηιέμεη θαη ηε κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο. 

Ζ  ζπιινγή  πξσηνγελψλ  πιεξνθνξηψλ  είλαη  απφ  ηνπο  πιένλ  ζεκαληηθνχο  ηνκείο γηα ηε 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο θαη ε ζπιινγή  απηή  είλαη  απαξαίηεηε  φηαλ άιιεο πεγέο δελ 

παξέρνπλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία, θαη είλαη ε πιένλ ζεκαληηθή γηαηί είλαη  πξνζαξκνζκέλε  

ζηηο  απαηηήζεηο  φρη  κφλν  ηεο  έξεπλαο  αιιά  θαη  θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο  επηδίσμήο ηεο 

(Δξεπλεηηθή Οκάδα Urenio, 2005). Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί εμαηξεηηθά κεζνδηθή 

πξνζέγγηζε θαη κπνξεί λα παξέρεη ζηνηρεία αμηφπηζηα θαη ρξήζηκα, θαζψο ε αμηνπηζηία 

εγγπάηαη φηη ηα ζηνηρεία είλαη αληηθεηκεληθά, ελψ ε ρξεζηκφηεηα εγγπάηαη φηη έρνπλ 

ζπιιερζεί νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο.   

 

4.3 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε πξσηνγελήο έξεπλα είλαη πνιπδηάζηαηα θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα  κε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ηειεθσληθή έξεπλα, απηή εμαζθαιίδεη γξήγνξν ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, επθνιφηεξε 
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πξφζβαζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δείγκαηνο, δπλαηφηεηα παξνρήο δηεπθξηληζηηθψλ 

εξσηήζεσλ θαη επαλάθιεζεο ηνπ δείγκαηνο. Ζ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε επηηξέπεη βαζχηεξε 

δηεξεχλεζε ζηηο εξσηήζεηο, ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ, ειεγρφκελν θαη ειαζηηθφ δείγκα, ελψ ε 

νπηηθή επηθνηλσλία επηηξέπεη πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε θαη ε ηαρπδξνκηθή έξεπλα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο κεγάινπ δείγκαηνο, έρεη ρακειφ θφζηνο θαη κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα πην εηιηθξηλείο απαληήζεηο. Σέινο, ε έξεπλα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

εππξνζάξκνζηε, γξήγνξε θαη επηηξέπεη εηιηθξίλεηα ζε πξνζσπηθά ζέκαηα(Δξεπλεηηθή Οκάδα 

Urenio, 2005). 

Ζ κέζνδνο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη έλαο ηχπνο δεκνζθφπεζεο πνπ 

αθνξά ζπλέληεπμε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη φηαλ ρξεηάδεηαη κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθφξεζεο 

θαη εκπιέθνληαη πνιχπινθα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

4.4 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ εθαξκνγή πξσηνγελνχο έξεπλαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε 

δχζθνιε πξφζβαζε φηαλ ππάξρνπλ καθξηλέο απνζηάζεηο, κπνξεί λα ππάξρεη πξνθαηάιεςε 

ιφγσ εκθάληζεο ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλεηή, απαηηεί αθξηβή κέζνδν αλά 

ζπλέληεπμε, ππάξρεη πηζαλφηεηα ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο, έρεη κεξηθέο θνξέο πςειφ θφζηνο θαη 

ηέινο, ε έιιεηςε ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα (Stone, 1990). 

 

4.5 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Οη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή εξσηεκαηνινγίσλ ζην θαηάιιειν δείγκα 

πιεζπζκνχ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ πξάμε νλνκάδεηαη ζπλέληεπμε. Αλ θαη ππάξρνπλ 

δηάθνξεο παξαιιαγέο, νη ηξεηο βαζηθνί ηχπνη  απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ δνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαη απηέο είλαη ην πξνθαηαζθεπαζκέλν, ην εκη-θαηαζθεπαζκέλν θαη ην 

εληειψο κε θαηαζθεπαζκέλν. ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα εξσηεκαηνιφγηα, φιεο νη νδεγίεο θαη 

νη πηζαλέο απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ζηνλ εξσηψκελν απφ ην εξσηεκαηνιφγην 



36 

 

θαη απηφο πνπ δηελεξγεί ηε ζπλέληεπμε δελ έρεη θακία ειεπζεξία λα ην αιιάμεη θαη λα ην 

αλαπξνζαξκφζεη. Ο ξφινο απηνχ πνπ θάλεη ηε ζπλέληεπμε γίλεηαη νινέλα θαη πην 

ζεκαληηθφο φζν ε έξεπλα πξνρσξάεη απφ έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν ζρήκα πξνο κία εληειψο 

κε πξνθαηαζθεπαζκέλε πξνζέγγηζε. Σέινο, νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πξνθαηάιεςε απηνχ πνπ θάλεη ηε ζπλέληεπμε, ν νπνίνο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δε ρξεηάδεηαη λα έρεη εηδηθέο ηθαλφηεηεο (Oppenheim, 1992). 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο πεξηέρεη 

απνθιεηζηηθά εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε εμαηξεηηθά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ψζηε απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια θαη αμηφπηζηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 5 κέξε θαη 28 εξσηήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ γεληθψλ επηρεηξεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηαηξηψλ 4 εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη θιίκαθαο απιήο επηινγήο, 10 δηρνηνκηθήο θιίκαθαο θαη 14 5βάζκηαο ηεξαξρηθήο 

θιίκαθαο Likert (Εαθεηξφπνπινο, 2012).  

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ, πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ 14 εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο Γεληθέο 

πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ, ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ ΓΠΔ απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο θαη ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ αληίζηνηρα θαη 

πξνζδηνξίδνληαη κέζσ 5βάζκηαο ζεηηθήο θιίκαθαο Likert. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε δείγκα 5 επηρεηξήζεσλ ψζηε λα 

αμηνινγεζεί θαη λα εληνπηζηνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηά ηνπ (αζάθεηεο). Οη εξσηεζέληεο 

ζπκπιήξσζαλ κε επθνιία ην εξσηεκαηνιφγην θαη δελ ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θάπνηα αιιαγή. Έπεηηα απφ 3 εκέξεο ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζηνπο ίδηνπο εξσηεζέληεο 

ψζηε λα αμηνινγεζεί κε ηε κέζνδν ηνπ ειέγρνπ θαη επαλειέγρνπ ε αμηνπηζηία ηνπ. Οη 

απαληήζεηο ήηαλ παξεκθεξείο θαη σο εθ ηνχηνπ ην εξσηεκαηνιφγην θξίζεθε φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο. Σν πιήξεο θείκελν ην εξσηεκαηνινγίνπ 

παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. 

 

4.6 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο απαηηείηαη λα είλαη μεθάζαξνο θαη αθξηβήο, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα 

κηαο έξεπλαο, ελψ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

είλαη ε νξζφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ε ακεξνιεςία θαη ε αθξίβεηα. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ή επρέξεηαο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005). Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδεηαη ζαλ ην ζχλνιν ησλ 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ελψ ν 

ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ίδην ην ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 45 επηρεηξήζεηο. Γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο 

δηεπζχλνληεο πκβνχινπο ησλ εηαηξηψλ. Όπνπ θαηέζηε αδχλαην απηφ λα ζπκπιεξσζεί απφ 

ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο δεηήζεθε λα ζπκπιεξσζεί απφ θάπνην άιιν κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

4.7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Ξεθηλψληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο αξρηθά 

παξαηεξείηαη φηη ην ζχλνιν απηψλ είλαη Αλψλπκεο Δηαίξεο. Παξάιιεια, ζθηαγξαθείηαη 

φηη θαηά κέζν φξν νη επηρεηξήζεηο ηεο κειέηεο ιεηηνπξγνχλ 40,33±31,80 έηε θαη 

απαζρνινχλ 221,33±121,80 εξγαδνκέλνπο. 

Πίλαθαο 1: Έηε ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκόο εξγαδνκέλωλ 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Έηε ιεηηνπξγίαο 40,33 31,802 

Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ 221,33 121,801 

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΔ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο αξρηθά παξαηεξείηαη φηη ην ζχλνιν απηψλ 

ελαξκνλίδεηαη ζε απφιπην ή κεγάιν βαζκφ κε ηα ΓΠΔ. 
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Δπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ εθείλα ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ δηαδηθαζίεο ησλ ΓΠΔ, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη δελ ππάξρνπλ εηαηξίεο νη νπνίεο παξφιν πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ΓΠΔ δελ πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 
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Γξάθεκα 1: Ύπαξμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ ΓΠΔ 
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Πξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη ην 64,4% ησλ εηαηξηψλ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζχληαμε 

αλαθνξάο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ. 

 

Γξάθεκα 2: Ύπαξμε επίζεκεο αλαθνξάο επάξθεηαο ηωλ ζπζηεκάηωλ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 
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Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη αθφκε ρακειφηεξν θαη ίζν κε 24,4% είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηππψλνπλ ηελ ελαξκφληζε κε ηα ΓΠΔ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

Γξάθεκα 3: Γηαηύπωζε ηωλ ΓΠΔζην θαηαζηαηηθό 
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Δλ ζπλερεία παξαηεξείηαη φηη ην 86,7% ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο ιεηηνπξγεί 

νξγαλσκέλε ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ. 

Γξάθεκα 4: Ύπαξμε νξγαλωκέλεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ ΓΠΔ 
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Παξάιιεια, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζπληάζζνπλ εηήζην, πεξηνδηθά αμηνινγνχκελν 

πιάλν ειέγρνπ. 

Γξάθεκα 5: ύληαμε θαη αμηνιόγεζε εηήζην πιάλν ειέγρνπ 
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ην γξάθεκα 6, ζθηαγξαθείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο δηαζέηεη 

εγρεηξίδην αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ. 

Γξάθεκα 6: Ύπαξμε εγρεηξίδην αλαιπηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ 
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Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπληάζζνπλ αλαιπηηθέο εθζέζεηο 

αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επίζεο ίζν κε 100%. 

Γξάθεκα 7: ύληαμε αλαιπηηθώλ εθζέζεωλ αλαθνξάο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ ειέγρνπ 

 
 

ηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε 

εξσηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θιίκαθα Likert ζθηαγξαθνχληαη νη γεληθέο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ. Αξρηθά, δηαθαίλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζε 

ζρεηηθά πςειφ βαζκφ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε 

(Μ.Ο.=3,36, Σ.Α.=1,569), ελψ ζεκαληηθά πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηε 

ζέζε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο (Μ.Ο.=4,02, 

Σ.Α.=1,076). Παξάιιεια, νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ αξθεηά κε ην φηη ε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΔ ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ κε ην κέζν φξν ησλ 

βαζκνινγηψλ ηνπο λα αλέξρεηαη ζε 3,82 (Σ.Α.=1,336), ελψ ε άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ είλαη ζεηηθή 

(Μ.Ο.=3,80, Σ.Α.=1,217). πλνιηθά νη γεληθέο πξνζδνθίεο ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο κε ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο λα 

αγγίδεη ην 3,75 (Σ.Α.=0,869). 

 



46 

 

Πίλαθαο 2: Γεληθέο πξνζδνθίεο από ηελ Δθαξκνγή ηωλ ΓΠΔ 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πξνζζέηεη αμία 

ζηελ επηρείξεζε 
3,36 1,569 

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ βειηηψλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
4,02 1,076 

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ ππνζηεξίδεη ηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ 
3,82 1,336 

Δίλαη ζεηηθή ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ γηα 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ 

3,80 1,217 

Γενικές προζδοκίες από ηην Εθαρμογή ηων ΔΠΕ 3,75 0,869 

ην επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΓΠΔ, νη εξσηεζέληεο δηαθξίλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά 

ζχκθσλνη κε ην φηη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο επηηπγράλνληαη κε 

επηηπρία (Μ.Ο.=4,00, Σ.Α.=1,225). Παξάιιεια, παξαηεξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ ζεσξνχληαη απνδνηηθά ζχκθσλα κε ην ειεγθηηθφ πιάλν (Μ.Ο.=3,71, 

Σ.Α.=1,236). Διαθξψο ρακειφηεξνο είλαη ν βαζκφο πνπ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ε 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εθηειείηαη κε ππεπζπλφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα κε ηε κέζε 

βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ λα είλαη ίζε κε 3,67 (Σ.Α.=1,279). Αλάινγε είλαη ε κέζε 

βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα δηθαηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ βάζεη ΓΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (Μ.Ο.=3,69, Σ.Α.=1,258), ελψ 

παξάιιεια νη ηειηθέο αλαθνξέο ηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζαθείο, ινγηθέο θαη ρξνληθά έγθαηξεο. πλνιηθά, νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζε εμαηξεηηθά 

πςειφ βαζκφ φηη νη ζπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο (Μ.Ο.=4,00, Σ.Α.=1,243), ελψ ε αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ιακβάλεη 

πςειή κέζε βαζκνινγία ίζε κε 3,81 (Σ.Α.=0,865). 
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Πίλαθαο 3: Αμηνιόγεζε ηωλ ΓΠΔ 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Θεσξείηε πσο νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ησλ ΓΠΔ 

επηηπγράλνληαη 
4,00 1,225 

Θεσξείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ 

απνδνηηθά ζχκθσλα κε ην ειεγθηηθφ πιάλν 
3,71 1,236 

Θεσξείηε πσο ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εθηειείηαη κε 

ππεπζπλφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα 
3,67 1,279 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα ΓΠΔ 

δηθαηνινγνχληαη επαξθψο 
3,69 1,258 

Ζ ηειηθή αλαθνξά ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα ΓΠΔ είλαη 

ζαθήο, ινγηθή θαη ρξνληθά έγθαηξε 
3,73 1,304 

Θεσξείηε πσο νη ζπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ κε βάζε ηα ΓΠΔ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

επηρείξεζε 

4,00 1,243 

Αμηνιφγεζε ησλ ΓΠΔ 3,81 0,865 

Αμηνινγψληαο ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ, νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ζε ζρεηηθά 

πςειφ βαζκφ ηφζν, φηη νη αξκφδηνη έρνπλ ηα θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη 

πηζηνπνηήζεηο (Μ.Ο.=3,76, Σ.Α.=1,264) θαη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ππαιιήισλ είλαη απνδνηηθή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ (Μ.Ο.=3,76, 

Σ.Α.=1,151), φζν θαη φηη νη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα 

πνπ είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία (Μ.Ο.=3,71, Σ.Α.=1,254). Ζ 

ζπλνιηθή κέζε βαζκνινγία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ είλαη 

πςειή (Μ.Ο.=3,74, Σ.Α.=0,987) ζεκαηνδνηψληαο φηη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Πίλαθαο 4: Αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηωλ ΓΠΔ 

 Μ.Ο. Σ.Α. 

Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πηζηνπνηήζεηο 
3,76 1,264 

Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εζηηάδνπλ ζε 

δεηήκαηα πνπ είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ επηρεηξεζηαθή 

ιεηηνπξγία 

3,71 1,254 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ππαιιήισλ είλαη απνδνηηθή γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ 

3,76 1,151 

Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ 3,74 0,987 
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4.8 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο απνηειεζκάησλ 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ππνζέζεσλ είλαη ε κειέηε ηνπ εάλ ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Όπσο πξνθχπηεη ζηνπο 

πίλαθεο 5, 6, 7 βάζεη ησλ ειέγρσλ Kolmogorov – Smirnov θαη Shapiro - Wilk ε ππφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνξξίπηεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε κε 

παξακεηξηθψλ κεζφδσλ επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Πίλαθαο 5: Έιεγρνη θαλνληθόηεηαο  

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Σηκή Β.ε. p-value Σηκή Β.ε. p-value 

Γεληθέο πξνζδνθίεο απφ ηελ  

Δθαξκνγή ησλ ΓΠΔ 
0,153 45 0,008 0,944 45 0,031 

Αμηνιφγεζε ησλ ΓΠΔ 0,168 45 0,003 0,919 45 0,004 

Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο  

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ 
0,204 45 0,000 0,894 45 0,001 

 

Πξνρσξψληαο ζε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο, κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ζπληειεζηή γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο rho ηνπ Spearman, παξαηεξείηαη φηη απηή είλαη ζεηηθή, πςειή θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ γεληθψλ πξνζδνθηψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΓΠΔ ηζνχηαη κε 0,746 (p-value<0,001) 

ζεκαηνδνηψληαο φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ ηφζν απμάλεηαη θαη ε έληαζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνζδνθνχλ νη εξσηεζέληεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Παξάιιεια, ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή ησλ γεληθψλ πξνζδνθηψλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο δηαδηθαζίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπο ιακβάλεη ηηκή ίζε κε 0,649 (p-

value<0,001). Σέινο, εμαηξεηηθά πςειφο είλαη ν ζπληειεζηήο rho (0,798, p-value<0,001) 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξάγνληεο ηεο αμηνιφγεζεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα απηή. 
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Πίλαθαο 6: πζρέηηζε παξαγόληωλ απνηειεζκαηηθόηεηαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ 

Γεληθέο πξνζδνθίεο 

απφ ηελ Δθαξκνγή 

ησλ ΓΠΔ 

Αμηνιφγεζε 

ησλ ΓΠΔ 

Αμηνιφγεζ

ε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο 

ησλ ΓΠΔ 

Spearm

an's rho 

Γεληθέο πξνζδνθίεο απφ ηελ 

Δθαξκνγή ησλ ΓΠΔ 

πληειεζηήο 1,000 0,746 0,649 

p-value . 0,000 0,000 

Αμηνιφγεζε ησλ ΓΠΔ 
πληειεζηήο 0,746 1,000 0,798 

p-value 0,000 . 0,000 

Αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ησλ 

ΓΠΔ 

πληειεζηήο 0,649 0,798 1,000 

p-value 0,000 0,000  

Παξάιιεια βάζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο rho ηνπ Spearman, 

παξαηεξείηαη φηη δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα έηε 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ.  

Πίλαθαο 7: πζρέηηζε παξαγόληωλ απνηειεζκαηηθόηεηαο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ θαη εηώλ ιεηηνπξγίαο θαη 

αξηζκνύ εξγαδνκέλωλ 

Γεληθέο πξνζδνθίεο 

απφ ηελ Δθαξκνγή 

ησλ ΓΠΔ 

Αμηνιφγεζε ησλ 

ΓΠΔ 

Αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ 

Spearman

's rho 

Έηε 

ιεηηνπξγίαο 

πληειεζηήο -0,195 0,002 0,012 

p-value 0,200 0,988 0,936 

Αξηζκφο 

εξγαδνκέλ

σλ 

πληειεζηήο -0,015 0,003 -0,048 

p-value 0,924 0,985 0,752 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ ειεγθηηθή, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή έγθπξεο, δηαθαλνχο θαη 

αμηφπηζηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νξγαληζκνί. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο αλαβαζκίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ έλα 

ελεκεξσκέλν επελδπηηθφ θνηλφ, βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη, παξάιιεια, παξέρεη έλα πιαίζην λνκηκφηεηαο ππφ ην πξίζκα ησλ αξρψλ ηεο 

ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο επαξθνχο θαη νινθιεξσκέλνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηθαλνπνηεηηθφ 

θαη αζθαιή ηξφπν. Ο ξφινο ησλ ΓΠΔ είλαη αθξηβψο λα παξέρνπλ απηφ ην πιαίζην, 

νηθνδνκψληαο ζπλζήθεο ηππνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλψο παξαδεθηέο ειεγθηηθέο 

αξρέο, ψζηε λα απνθεχγνληαη απνθιίζεηο θαη ιάζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα, κε 

απψηεξν ζηφρν λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ βάζεη απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηεθκεξηψζεθε πσο ν βαζκφο πνπ νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ιεηηνπξγνχλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη εμαηξεηηθά 

πςειφο, ελψ παξάιιεια ν βαζκφο ηήξεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ βάζεη ΓΠΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη επίζεο πςειφο. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαρπνινγείηαη φηη ν βαζκφο 

ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ είλαη πςειφο, ελψ 
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παξάιιεια δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ βάζεη ΓΠΔ.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αξρηθά, ηεθκεξηψζεθε πσο νη ζπκκεηέρνληεο πξνζδνθνχλ πσο ε 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε, βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. ε δεχηεξν επίπεδν, απνδείρζεθε 

πσο ε αμηνιφγεζε ησλ ΓΠΔ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ειεγθηηθψλ ζηφρσλ, ηε ζπλεξγαζία εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηε ζπλάθεηα ησλ απνηειεζκάησλ κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. Δπηπιένλ, θαηαγξάθηεθε πσο νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο ε αληηθεηκεληθφηεηα, 

ε επάξθεηα ηεο δηθαηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ε πνηφηεηα ησλ 

ηειηθψλ εθζέζεσλ απνηεινχλ βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηα ΓΠΔ.  

Δπηπξνζζέησο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο θαηέδεημαλ πσο 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΓΠΔ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αθφκε, απνδείρζεθε πσο πθίζηαηαη άξξεθηε ζρέζε 

κεηαμχ ελεξγεηηθφηεηαο ησλ ειεγθηψλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. πλνπηηθά, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ πσο ν βαζκφο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη αξθεηά απμεκέλνο, φπσο 

αληαλαθιάηαη ζην πςειφ πνζνζηφ απηψλ πνπ εθαξκφδνπλ αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ηεθκεξηψζεθε πσο νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ 

πξνζζέηεη αμία ζηελ επηρείξεζε θαη βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο, ππνζηεξίδνληαο 

παξάιιεια ηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ηνπο 

ζηφρσλ.  

Έλα πξψην πεδίν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε κειινληηθή έξεπλα αθνξά ηελ 

επίδξαζε ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο είλαη 

εμαηξεηηθά επδηάθξηηα. Έλα άιιν πεδίν πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο, κηα ζεηξά απφ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη δπλαηφλ λα 

επηδξνχλ ζηελ άπνςε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ΓΠΔ.  
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Ζ παξνχζα κειέηε, νπζηαζηηθά επηρείξεζε κέζα απφ ηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ελφο 

θιάδνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ δηέπνπλ. Παξφια 

απηά θαη κε βάζε ηε κειέηε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν έιαβε ρψξα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζηα εμήο ζεκεία: 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλν θαζψο εζηηάδεη ζε έλα κφλν θιάδν θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηέπνπλ ηνλ θιάδν 

 Ζ κειέηε έιαβε ρψξα ζε εμαηξεηηθά δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε νπνία επηδξά 

ζεκαληηθά ηφζν ζηελ θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ ζηε βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

απνηειεζκάησλ, φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, αιιά θαη 

ζηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ 

 Πεξηνξηζκφο επίζεο πθίζηαηαη θαη ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εζηηάδεη ε κειέηε 

αιιά θαη ζην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΠΔ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

1. Έηε ιεηηνπξγίαο 
________ 

 

2. Ννκηθή κνξθή ηδηνθηεζίαο 
 ΟΔ 

 ΔΔ 

 ΔΠΔ 

 ΑΔ 

Γηθαηφρξεζε 

3. Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ 
________ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ε πνην βαζκό ε επηρείξεζε ελαξκνλίδεηαη κε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα ειέγρνπ; 

Καζφινπ 

Λίγν 

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πιήξσο 

Τπάξρνπλ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηωλ ΓΠΔ; 

 Ναη 

 Όρη 

Τθίζηαηαη επίζεκε αλαθνξά επάξθεηαο ηωλ ζπζηεκάηωλ 

εζωηεξηθνύ ειέγρνπ; 

 Ναη 

 Όρη 

Ζ ελαξκόληζε κε ηα ΓΠΔ δηαηππώλεηαη ζην θαηαζηαηηθό 

ηεο εηαηξίαο; 

Ναη 

 Όρη 

Τπάξρεη νξγαλωκέλε ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ ΓΠΔ 

ζηελ επηρείξεζε; 

 Ναη 

 Όρη 

πληάζζεηαη εηήζην πιάλν ειέγρνπ, ην νπνίν αμηνινγείηαη 

πεξηνδηθά; 

 Ναη 

 Όρη 

Τπάξρεη εγρεηξίδην αλαιπηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ; 

 Ναη 

 Όρη 
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πληάζζνληαη αλαιπηηθέο εθζέζεηο αλαθνξάο ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηνπ εζωηεξηθνύ ειέγρνπ; 

 Ναη 

 Όρη 

 

1. Παξαθαιώ αλαθέξεηε πόζν ζπκθωλείηε κε ηηο 

παξαθάηω πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ ΓΠΔ: 

  Γ
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Γ
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Γενικέρ πποζδοκίερ από ηην Εθαπμογή ηων ΔΠΕ  

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ πξνζζέηεη αμία ζηελ 

επηρείξεζε 

         1      2      3      4      5 

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο 

         1      2      3      4      5 

Θεσξείηε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ 

         1      2      3      4      5 

Δίλαη ζεηηθή ε άπνςή ζαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ 

         1      2      3      4      5 

Αξιολόγηζη ηων ΔΠΕ  

Θεσξείηε πσο νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ησλ ΓΠΔ 

επηηπγράλνληαη 

         1      2      3      4      5 

Θεσξείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΠΔ απνδνηηθά 

ζχκθσλα κε ην ειεγθηηθφ πιάλν 

         1      2      3      4      5 

Θεσξείηε πσο ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εθηειείηαη κε ππεπζπλφηεηα 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα 

         1      2      3      4      5 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα ΓΠΔ δηθαηνινγνχληαη 

επαξθψο 

         1      2      3      4      5 

Ζ ηειηθή αλαθνξά ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηα ΓΠΔ είλαη ζαθήο, 

ινγηθή θαη ρξνληθά έγθαηξε 

         1      2      3      4      5 

Θεσξείηε πσο νη ζπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ κε 

βάζε ηα ΓΠΔ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ επηρείξεζε 

         1      2      3      4      5 

Αξιολόγηζη ηηρ διαδικαζίαρ εθαπμογήρ ηων ΔΠΕ  

Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ έρνπλ ηα θαηάιιεια 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη πηζηνπνηήζεηο 

         1      2      3      4      5 

Οη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΔ εζηηάδνπλ ζε δεηήκαηα 

πνπ είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία 

         1      2      3      4      5 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

ππαιιήισλ είλαη απνδνηηθή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ειέγρνπ 

         1      2      3      4      5 

 

 


