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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Το τελευταίο διάστηµα και ιδιαίτερα µετά την υποχρέωση συγκεκριµένων µορφών εταιριών 

να ελέγχονται σε ετήσια βάση από νόµιµους εξωτερικούς ελεγκτές, ο εξωτερικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων αυξάνει συνεχώς τη σηµαντικότητά του. Η αλληλεπίδραση µεταξύ 

φορολογικού και εξωτερικού ελέγχου είναι πλέον όχι µόνο αναγκαία, αλλά και απαραίτητη 

προκειµένου να διενεργούνται και να διεκπεραιώνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

έλεγχοι που ανατίθενται στη φορολογική αρχή. Η έρευνα της παρούσας εργασίας 

επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν στον φορολογικό έλεγχο τα αποτελέσµατα 

προϋπάρχοντος εξωτερικού ελέγχου. Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 82 

φορολογικούς Ελεγκτές Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους, οι οποίοι κλήθηκαν να 

συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που σχετιζόταν µε τη γνώση και την άποψη τους για τον 

εξωτερικό έλεγχο, αλλά και την άποψή τους στο κατά πόσο αξιοποιούνται τα αποτελέσµατά 

του στον φορολογικό έλεγχο που διενεργούν. 

 Η έρευνα έδειξε ότι φορολογικοί ελεγκτές είναι σχετικά λίγο εξοικειωµένοι µε τον 

εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και είναι 

επιφυλακτικοί αλλά όχι αρνητικοί ως προς αυτόν. Θεωρούµε ότι η εξοικείωσή τους είναι 

θέµα χρόνου ενώ η άρση της επιφυλακτικότητάς τους θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον 

εξωτερικό έλεγχο. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Πρόλογος 

 

 

Στη σηµερινή πολύπλοκη οικονοµική πραγµατικότητα, ο ρόλος του ελεγκτή αποκτά µια 

ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία και η ανάγκη για την πραγµατοποίηση ελέγχων ειδικά σε µεγάλες 

οικονοµικές µονάδες καθίσταται επιτακτική. Η ελεγκτική επιστήµη ορίζεται ως «ένα σύνολο 

κανόνων αρχών και ενεργειών µε βάση της οποίες διενεργείται κάθε Λογιστικό-

διαχειριστικός έλεγχος, µε σκοπό τη διατύπωση αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικά µε 

κάποια οικονοµική διαχείριση» (Ο.Ε.Ε.) 

Ο ορισµός αυτός µπορεί να διασαφηνιστεί περαιτέρω µε την κατάταξη των ελέγχων σε 

κατηγορίες: 

1. Ανάλογα µε την έκτασή τους διακρίνονται σε  

• Γενικούς που επεκτείνονται σε όλη τη διαχείριση µιας δοσµένης χρονικής περιόδου και 

• Ειδικούς που έχουν ως αντικείµενο έναν συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα 

2. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους διακρίνονται σε  

• Προληπτικούς που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονοµικής συναλλαγής και 

έχουν ως σκοπό να προλάβουν πιθανά λάθη 

• Κατασταλτικούς που διενεργούνται εκ των υστέρων και αποβλέπουν στην αποκάλυψη 

λαθών ή παραλήψεων 

3. Ανάλογα µε τη διάρκειά τους διακρίνονται σε  

• Μόνιµους ή ∆ιαρκείς που διενεργούνται συνέχεια και κατά ολόκληρη τη διάρκεια της 

οικονοµικής χρήσης 

• Τακτικούς ή Περιοδικούς που δεν είναι µεν συνεχείς αλλά διενεργούνται κατά τακτικές 

χρονικές περιόδους και  

• Έκτακτους ή Περιπτωσιακούς που διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για ειδικούς 

λόγους 

4. Ανάλογα µε το πρόσωπο του ελεγκτή διακρίνονται σε  

• Εσωτερικούς που οργανώνονται από την ίδια την οικονοµική µονάδα και διενεργούνται 

από πρόσωπα εξαρτηµένα από αυτήν και 
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• Εξωτερικούς που διενεργούνται από ειδικούς επαγγελµατίες ελεγκτές οι οποίοι δεν πρέπει 

να έχουν καµία σχέση ή εξάρτηση από την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε κατά κύριο λόγο µε τους εξωτερικούς 

ελέγχους που διενεργούνται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 

και τα Ελεγκτικά γραφεία, καθώς και µε την επίδραση στον έλεγχο των πρώτων τυχόν 

προϋπαρχόντων αποτελεσµάτων εξωτερικού ελέγχου ορκωτών ελεγκτών. Στον έλεγχο αυτό, 

ο ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του έχοντας παντελή έλλειψη δεσµών µε την ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα και τα άτοµα τα οποία τη διοικούν. 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας διενεργείται έρευνα κατά πόσο ο 

φορολογικός έλεγχος που ασκείται από τους ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών 

επηρεάζεται από τυχόν προϋπάρχοντα αποτελέσµατα εξωτερικού ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 

και ελεγκτικών εταιριών. Συγκεκριµένα, σκοπός της έρευνας είναι να δώσει απαντήσεις στα 

παρακάτω ερωτήµατα: 

1. Ποιες είναι οι γνώσεις των Φορολογικών  Ελεγκτών σχετικά µε τον εξωτερικό 

έλεγχο των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία; 

2. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών για τον εξωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία; 

3. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών σχετικά µε την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στον φορολογικό έλεγχο; 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε από φορολογικού ελεγκτές (Ελεγκτές 

Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους) να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που 

αφορούσε στον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων που διενεργείται από Ορκωτούς ελεγκτές 

και ελεγκτικές εταιρίες. Το δείγµα αποτελείται από 82 φορολογικούς ελεγκτές - Ελεγκτές 

Βεβαίωσης των Εσόδων του Κράτους.  Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων ακολούθησε 

η κωδικοποίηση µε το στατιστικό πακέτο SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences) 

µε στόχο την περαιτέρω ανάλυση και την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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1.2 ∆οµή της Μελέτης 

 

 

Πριν την παρουσίαση των επόµενων κεφαλαίων, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη παρουσίαση 

της δοµής της παρούσας εργασίας. 

 

Κεφάλαιο 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια γενική εισαγωγή στην οποία γίνεται περιγραφή του 

θέµατος και των ερευνητικών ερωτηµάτων της συγκεκριµένης έρευνας, µια σύντοµη 

αναφορά στην εµπειρική προσέγγιση και µια παρουσίαση της δοµής της µελέτης. 

 

Κεφάλαιο 2ο : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται µια θεωρητική περιγραφή του φορολογικού ελέγχου. Εδώ 

αναφέρονται τα όργανα του φορολογικού ελέγχου καθώς και τα είδη του φορολογικού 

ελέγχου. Επίσης περιγράφεται όλη η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, από την έκδοση 

της εντολής ελέγχου µέχρι και την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισµού του φόρου στον 

ελεγχόµενο καθώς και η διαδικασία αποδοχής ή αµφισβήτησής της. Στη συνέχεια αναλύονται 

συνοπτικά τα δύο κυριότερα είδη τακτικού (πλήρους) ελέγχου (έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 

1037/2005 και της ΠΟΛ 1072/2011. Τέλος γίνεται µνεία στην προσπάθεια του υπουργείου 

οικονοµικών για την καταπολέµηση της διαφθοράς. 

 

Κεφάλαιο 3ο : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται µια θεωρητική περιγραφή του εξωτερικού ελέγχου που 

διενεργείται από τους ορκωτούς ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρίες. Περιγράφεται αρχικά η 

χρησιµότητα του ελέγχου αυτού καθώς και η οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις αρχές δεοντολογίας των ελεγκτών και 

συγκεκριµένα στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 

Λογιστών και στον Κανονισµό Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών και γίνεται ιδιαίτερη µνεία στην ευθύνη που φέρει ο εξωτερικός 

ελεγκτής για τα αποτελέσµατα τους ελέγχου του. Επιπρόσθετα, περιγράφονται τα στάδια του 

εξωτερικού ελέγχου και τα ελεγκτικά τεκµήρια που χρησιµοποιούνται από τον εξωτερικό 

ελεγκτή προκειµένου να καταλήξει στα συµπεράσµατα του ελέγχου του. Τέλος, αναλύονται 
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τα περιεχόµενα της έκθεσης ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των ειδών της γνώµης του 

ελεγκτή, και των φύλλων εργασίας του εξωτερικού ελέγχου. 

 

Κεφάλαιο 4ο : ΠΟΛ 1159/2011 – Φορολογικό πιστοποιητικό 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις τις ΠΟΛ 1159/2011 µε την 

οποία εισάγεται η έννοια του φορολογικού πιστοποιητικού στον έλεγχο των επιχειρήσεων και 

γίνεται µια συνοπτική αναφορά στην επίδραση του εξωτερικού ελέγχου στον φορολογικό 

έλεγχο ως αποτέλεσµα των οδηγιών της συγκεκριµένης ΠΟΛ. 

 

Κεφάλαιο 5ο : Ερευνητική Μεθοδολογία 

Το πέµπτο κεφάλαιο περιγράφει τη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε στην συγκεκριµένη 

έρευνα. Σε αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος που σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα και η µέθοδος 

που ακολουθήθηκε. Επίσης περιγράφεται το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε, το 

δείγµα της έρευνας, η µέθοδος συλλογής των πρωτογενών στοιχείων και ο τρόπος 

επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων. Γενικά, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται όλες 

εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας της µεθόδου της έρευνας και των τελικών αποτελεσµάτων της. 

 

Κεφάλαιο 6ο : Ευρήµατα 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τα ευρήµατα των αναλύσεων των µεταβλητών. Η ανάλυση 

των στοιχείων της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζεται µε τη βοήθεια πινάκων και 

διαγραµµάτων ώστε να είναι πιο κατανοητή. 

 

Κεφάλαιο 7ο : Συµπεράσµατα Έρευνας 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα. Επίσης, αναφέρονται οι 

περιορισµοί της µελέτης και προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 

 

Βιβλιογραφία: 

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που αποτέλεσαν τη βάση για τη 

συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας. 
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Παράρτηµα: 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και τα εκθέµατα των 

αποτελεσµάτων του στατιστικού πακέτου SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
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2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

2.1 Όργανα Φορολογικού Ελέγχου 

 

 

2.1.1 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) 

 

 

Στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες διενεργείται φορολογικός στα όρια της κατά τόπον 

αρµοδιότητάς τους.  

Οι ∆.Ο.Υ. διακρίνονται σε: 

• ∆.Ο.Υ. Α΄ τάξεως επιπέδου διεύθυνσης στις οποίες λειτουργούν και τµήµατα «Ελέγχων» 

και «∆ικαστικό και Νοµικής Υποστήριξης» 

• ∆.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξεως επιπέδου διεύθυνσης στις οποίες δεν λειτουργούν τµήµατα 

«Ελέγχων» και «∆ικαστικό και Νοµικής Υποστήριξης» 

• ∆.Ο.Υ. Β΄ τάξεως επιπέδου αυτοτελούς τµήµατος στις οποίες δεν λειτουργούν γραφεία 

«Ελέγχων» και «∆ικαστικό και Νοµικής Υποστήριξης» 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των ∆.Ο.Υ. είναι οι εξής: 

• Πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

• Η βελτίωση της συµµόρφωσης των φορολογουµένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών 

• Η αποτελεσµατική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων 

• Η ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας 

Έως και τις 30/04/2014, οι ∆.Ο.Υ. πραγµατοποιούσαν τακτικούς (οριστικούς) 

φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως και τρία 

εκατοµµύρια ευρώ (€3.000.000) για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του 2009 και 

σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου. 

Με το ΦΕΚ 865/08-04-2014, από 01/05/2014 λόγω της παύσης λειτουργίας των ∆ΕΚ, η 

καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητά τους µεταφέρεται στις ∆ΟΥ Α΄ τάξης κατά το µέρος 

της καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητας της καθεµιάς από αυτές.  
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2.1.2 ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.) 

 

 

Μέχρι τις 30/04/2014 λειτουργούσαν δύο ∆ιαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ.), το 

∆.Ε.Κ. Αθηνών  και το ∆.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.  

Τα ∆.Ε.Κ. είχαν την αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου στις εξής 

περιπτώσεις: 

1. Σε φορολογούµενους µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατοµµυρίων 

(3.000.000) ευρώ και µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη 

διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, της χωρικής αρµοδιότητάς τους. 

2. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα 

Ανωνύµων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα 

από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των 

ως άνω επιχειρήσεων εµπίπτουν στα όρια της περίπτωσης 1. 

3. Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε 

µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του 

εισοδήµατός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από 

το µετασχηµατισµό υπάγονται στη ελεγκτική αρµοδιότητα των ∆ΕΚ σύµφωνα µε τα όρια 

της περίπτωσης 1. 

Από 01/05/2014 και τα ∆ΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης παύουν να λειτουργούν και η 

καθ’ ύλη και κατά τόπον αρµοδιότητά τους µεταφέρεται στις ∆ΟΥ Α΄ τάξης κατά το µέρος 

της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητας της καθεµιάς από αυτές. 

 

 

2.1.3 Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

 

 

Με τον νόµο 4141/2013 συστάθηκε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι µια ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία  φορολογικού 

ελέγχου επιπέδου ∆ιεύθυνσης, η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 
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Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Η έδρα της είναι στον δήµο Αθηναίων, η κατά 

τόπο αρµοδιότητά της όµως καλύπτει όλη την Επικράτεια. 

Οι αρµοδιότητες του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι οι εξής: 

1. Ο έλεγχος των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών 1039/2012, όπως ισχύει, των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ∆ΕΚ 

Αθηνών µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αριθ. ∆ΕΛ Α 1139975 ΕΞ 

2012/10.10.2012, καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκµετάλλευσης ακινήτων, για τις 

οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ηµεδαπών εταιρειών εκµετάλλευσης 

ακινήτων, στις οποίες συµµετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εµφανίζεται το φυσικό 

πρόσωπο. 

2. Οι αρµοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα 

έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουµένους 

µεγάλου πλούτου. Οι φορολογούµενοι µεγάλου πλούτου καθορίζονται ή 

ανακαθορίζονται, µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Στην αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουµένων οι οποίοι τα 

ηµερολογιακά έτη 2009, 2010 και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό χρηµατικά εµβάσµατα 

ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και άνω. 

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρµόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων 

προσδιορισµού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν 

λόγω εκκρεµείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόµενων διαφορών φόρων, πρόσθετων 

φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίµων κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Από 

το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια 

για τις υποθέσεις αυτές. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι οι εξής: 

• Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

• Η αποτελεσµατική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουµένους  

Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους 

ελέγχους του. 
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2.1.4 Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 

 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) προέρχεται από τη µετατροπή της 

∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων σε ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου.  Το 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ συστάθηκε µε τον νόµο 4141/2013, έχει την έδρα του στον δήµο Αθηναίων αλλά 

η αρµοδιότητά του επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια. 

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. έχει αρµοδιότητα τακτικού (οριστικού) ελέγχου στις εξής περιπτώσεις: 

1. Φορολογούµενους, γενικά, µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε 

εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του 

έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη νοµική 

µορφή µε την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο των ακαθαρίστων εσόδων 

ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ. 

2. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα 

Ανωνύµων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του ίδιου Κώδικα ανεξάρτητα από 

το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω µιας των ως 

άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ για τη 

διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. 

3. Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε 

µορφής µετασχηµατισµό που έγινε µέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρµοδιότητα ∆ΟΥ για τη φορολογία του 

εισοδήµατός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από 

το µετασχηµατισµό υπάγονται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου 

Μεγάλων Επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα όρια της πρώτης περίπτωσης. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κ.Ε.ΜΕ.Ε.Π. είναι οι εξής: 

• Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

• Η αποτελεσµατική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις µεγάλες επιχειρήσεις όλης 

της επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του. 

• Η συµβολή στη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης των µεγάλων επιχειρήσεων. 
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2.1.5 Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) 

 

 

Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) συστάθηκε µε το άρθρο 4 του 

Ν.2343/1995 για να αντικατασταθεί µε το Ν.3296/2004 από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 

(Υ.Π.Ε.Ε.). Με το άρθρο 88 του Ν.3842/2010 µετονοµάστηκε εκ νέου σε Σ.∆.Ο.Ε. όπως και 

λειτουργεί ως και σήµερα. 

Οι κύριες αρµοδιότητές του σήµερα είναι η έρευνα και ο εντοπισµός και η καταστολή 

οικονοµικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σηµασίας όπως: 

• νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, 

• παράνοµη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων 

• παράνοµες χρηµατιστηριακές και τραπεζικές εργασίες 

• παράνοµες χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις 

• παράνοµες συναλλαγές και δραστηριότητες που διενεργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων 

• παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, 

αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών 

• αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επί του αιγιαλού και της παραλίας (σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες) 

 

 

 

2.1.6 Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.∆.∆.Ε.) 

 

 

Με την υπ' αριθµό ∆6Α 1058824 ΕΞ2014/08.04.2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Εσόδων συστάθηκε η ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, επιπέδου ∆ιεύθυνσης, µε 

τίτλο «Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.∆.∆.Ε)», η οποία 

υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα. Κύρια αρµοδιότητα της Υ.Ε.∆.∆.Ε. είναι οι 

προληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων της 

φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας. Η αρµοδιότητα αυτή µεταβιβάστηκε από το Σώµα 
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∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 

(Γ.Γ.∆.Ε.) 

 Η Υ.Ε.∆.∆.Ε. προβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και σε 

µερικούς ελέγχους εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούµενους, 

επιρριπτόµενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ελέγχους στη 

διακίνηση, στη διαµετακόµιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασµό και τη διάθεση 

των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). (www.forin.gr) 

 Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υ.Ε.∆.∆.Ε. είναι oι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για 

την εξακρίβωση της ορθής εφαρµογής της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας καθώς 

και η αποκάλυψη και η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της 

λαθρεµπορίας, µέσω της διαπίστωσης και της αντιµετώπισης κάθε µορφής απάτης σε βάρος 

των δηµοσίων εσόδων. (www.forin.gr)  

 

 

2.1.7 Ορκωτοί Ελεγκτές 

 

 

Ο θεσµός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ήλθε στην Ελλάδα 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. 

Ο ορκωτός Ελεγκτής διενεργεί µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών τον τακτικό έλεγχο της διαχείρισης και των οικονοµικών καταστάσεων: 

• των ανωνύµων εταιριών, εταιριών περιορισµένης ευθύνης, των ετερορρύθµων κατά 

µετοχές εταιριών και των κοινοπραξιών αυτών. 

• Των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου εκτός των ∆ήµων και Κοινοτήτων 

• Των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δηµόσιο ή κοινωφελή σκοπό 

και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνοµίων, βάση ειδικής 

διατάξεως νόµου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου.  

• Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

των εταιρειών διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, των εταιρειών χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων.  
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• Των ενοποιηµένων λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων.  

• Των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων 

• Των εταιρειών ή οργανισµών ή και δραστηριοτήτων γενικά που µε βάση διατάξεις νόµου 

υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.  

Με την ΠΟΛ1159/2011 σχετικά µε το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 

Νόµιµους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στο δηµόσιο Μητρώο του ν. 

3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174,) το κράτος εκχωρεί σε ιδιώτες αρµοδιότητες φορολογικού ελέγχου 

που ως τότε κατείχε σχεδόν εξολοκλήρου. Το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ελεγκτικής αρχής. Με την έναρξη ισχύος της 

αναβαθµίζεται ο ρόλος των νόµιµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, τα οποία µε την 

ανάληψη ενός διαχειριστικού ελέγχου προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο όλων των φορολογικών 

αντικειµένων και στη συνέχεια στην έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Εκτενέστερη 

αναφορά στον εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων που ασκείται από Ορκωτούς Ελεγκτές και 

Ελεγκτικά Γραφεία γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας µε τίτλο «Εξωτερικός Έλεγχος» 

 

 

 

2.1.8 Λογιστές – Φοροτεχνικοί 

 

 

Λογιστής – Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας επαγγέλµατος που εκδίδεται από το 

Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελµα ως µισθωτός ή 

ελεύθερος επαγγελµατίας µε λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών ή και 

άλλων φυσικών προσώπων. 

Έργο του λογιστή – φοροτεχνικού είναι: 

• η ορθή εφαρµογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών 

• η εποπτεία και η εφαρµογή διαδικασιών για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης 

και των αναλογούντων φόρων 

• η ενηµέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων 

• η κατάρτιση και η υπογραφή οικονοµικών καταστάσεων, ισολογισµών και 

αποτελεσµάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισµών 
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• η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συµπληρωµατικών και 

στατιστικών στοιχείων προς τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες καθώς και µισθολογικών 

καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραµµάτων εργασίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εστιάσουµε στις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου της 

φορολογικής διοίκησης. 

 

 

2.2 Είδη Ελέγχου 

 

 

2.2.1 Προληπτικός Φορολογικός Έλεγχος 

 

 

Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.), καθώς και την εκπλήρωση των 

ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (πχ υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., 

παρακρατούµενων φόρων κτλ). Πραγµατοποιείται µε την αιφνίδια παρουσία των υπαλλήλων 

στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση και πρέπει να είναι 

ουσιαστικός και σύντοµος. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια του προληπτικού φορολογικού 

ελέγχου µπορούν να λαµβάνουν γνώση να ελέγχουν και να θεωρούν κάθε βιβλίο ή στοιχείο 

που τηρείται υποχρεωτικά ή προαιρετικά είτε βρίσκεται στην επαγγελµατική έδρα του 

επιτηδευµατία είτε άλλου υπόχρεου. 

Ο προληπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 

φορολογικής περιόδου και αφορά κυρίως στον έλεγχο για έκδοση φορολογικών στοιχείων, 

ενηµέρωσης των βιβλίων, νοµιµότητας φορολογικών ταµειακών µηχανών καθώς και έλεγχο 

ταµείου και αποθεµάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, οι ελεγκτές της 

φορολογικής διοίκησης επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 του 

Ν.2690/1999 και του άρθρου 20 παρ. 2 του συντάγµατος προκειµένου να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους σχετικά µε τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, γραπτά ή προφορικά, εντός 

προθεσµίας δέκα ηµερών. 
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2.2.2 Προσωρινός Φορολογικός  Έλεγχος  

 

 

Ο προσωρινός έλεγχος διενεργείται προκειµένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση ορισµένων 

φορολογικών υποχρεώσεων και να προσδιοριστούν και να καταλογιστούν οι τυχόν διαφορές 

φόρου που δεν καταβλήθηκαν µε σχετική δήλωση από τον υπόχρεο. Ο έλεγχος αυτός 

εµπεριέχει όλα τα στοιχεία του προληπτικού ελέγχου, προσθέτοντας ότι, µε τον προσωρινό 

έλεγχο δίνεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς ν' αναµένεται να 

διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι, οι τόκοι κτλ που οφείλει η 

επιχείρηση. 

Κύριοι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιείται ο εν λόγω έλεγχος είναι η µη 

υποβολή ή η ανακριβής υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται 

αποκλειστικά στα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία (εκδοθέντα και ληφθέντα) του ελεγχόµενου 

και όχι σε στοιχεία τρίτων. Εάν από προσωρινό έλεγχο διαπιστωθεί η µη έκδοση ή ανακριβής 

έκδοση φορολογικών στοιχείων ή λήψης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η 

υπόθεση παραπέµπεται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο.  

Σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο καλούνται συνήθως επιχειρήσεις που: 

• δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα 

• υποβάλλουν συχνά πιστωτικές ή αρνητικές φορολογικές δηλώσεις που δεν 

δικαιολογούνται από το αντικείµενό τους 

• υποβάλλουν συχνά εκπρόθεσµες ή τροποποιητικές δηλώσεις 

• υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες (πχ από καταγγελίες) ότι φοροδιαφεύγουν ή εφαρµόζουν 

λανθασµένα ορισµένες φορολογικές διατάξεις 

• ασκούν δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή. 

Ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος διενεργείται κατά κύριο λόγο από τις ∆.Ο.Υ. µε 

τµήµα ελέγχου που έχουν την κατά τόπο αρµοδιότητα και επίσης από το Σ.∆.Ο.Ε.. 

 

 

2.2.3 Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος 

 

 

Με τον τακτικό φορολογικό έλεγχο προσδιορίζεται οριστικά η φορολογητέα ύλη και ο φόρος 

που προκύπτει, είτε αυτός δηλώθηκε και καταβλήθηκε, είτε δηλώθηκε και καταβλήθηκε 
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ανακριβώς και ελλιπώς, είτε δεν υποβλήθηκε καθόλου. ∆ιενεργείται πάντα µετά τη λήξη 

προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων της προς έλεγχο χρήσης. Πρόκειται για έναν πλήρη και 

οριστικό φορολογικό έλεγχο, αφού µε την ολοκλήρωσή του η χρήση θεωρείται ελεγµένη και 

ο έλεγχος δεν µπορεί να επανέλθει. Προβλέπεται η έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου 

ελέγχου µόνο σε περίπτωση όπου εµφανιστούν συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία δεν 

µπορούσε να γνωρίζει η φορολογική αρχή κατά τη διάρκεια του τακτικού ελέγχου. 

Ο έλεγχος αφορά το σύνολο των φορολογικών αντικειµένων (εισόδηµα, ΦΠΑ, 

Κ.Φ.Α.Σ. ή Κ.Β.Σ., παρακρατούµενοι φόροι, Φ.Μ.Α.Π. κτλ) της χρήσης η οποία ελέγχεται. Ο 

τακτικός έλεγχος στηρίζεται όχι µόνο στα βιβλία και στοιχεία του φορολογουµένου, αλλά και 

σε στοιχεία προηγούµενων ελέγχων, σε πληροφορίες και στοιχεία τρίτων και σε στοιχεία που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου (πχ στοιχεία διασταυρώσεων).  

Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος διενεργείται βάσει συγκεκριµένων διαδικασιών οι 

οποίες προβλέπονται βάσει αποφάσεων του υπουργού Οικονοµικών. Σήµερα βρίσκονται σε 

ισχύ οι εξής: 

1. ΠΟΛ 1037/01-03-2005 ( για χρήσεις που λήγουν µέχρι 30/06/2011) 

2. ΠΟΛ 1072/12-04-2011 (για χρήσεις που λήγουν έως 31/12/2009 – διενεργείται µε 

σηµείωµα ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα µη αποδοχής της από τον ελεγχόµενο. Τότε 

διενεργείται επιπλέον έλεγχος µε την ΠΟΛ.1037/2005) 

3. ΠΟΛ 1159/22-07-2011 (για χρήσεις µετά τις 30/06/2011) 

Με τις διατάξεις τους ορίζονται, µεταξύ άλλων, ο τρόπος επιλογής των προς έλεγχο 

υποθέσεων, οι γενικές και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να γίνονται, η 

διαδικασία του ελέγχου, η µετά τον έλεγχο διαδικασία καθώς και ο τρόπος βεβαίωσης και 

καταβολής των φόρων. 

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν για ελέγχους για τους οποίους εκδόθηκε εντολή ελέγχου 

µέχρι και 31/12/2013. 

 

 

2.2.4 Πλήρης και Μερικός Φορολογικός Έλεγχος 

 

 

Για χρήσεις από 01/01/2014, µε την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 

(Ν.4174/2013) και την κατάργηση του Ν.2238/1994 και έπειτα, ο έλεγχος διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες: 
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1) Μερικός Φορολογικός Έλεγχος 

Ο Μερικός Φορολογικός Έλεγχος αναφέρεται ουσιαστικά στον Προσωρινό Φορολογικό 

Έλεγχο. ∆ιενεργείται για ένα ή περισσότερα φορολογικά αντικείµενα βασιζόµενος πάντα στα 

τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του ελεγχόµενου και όχι σε στοιχεία τρίτων.  

∆ιακρίνεται σε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και σε φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της 

φορολογικής διοίκησης. 

� Επιτόπιος Φορολογικός Έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου 

κατά το επίσηµο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής ∆ιοίκησης. Υπάρχει δυνατότητα 

να διενεργείται επιτόπιος φορολογικός έλεγχος και εκτός του ωραρίου αυτού εφόσον 

απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογουµένου και αναγράφεται στην 

εντολή φορολογικού ελέγχου. Ο Μερικός Επιτόπιος Φορολογικός Έλεγχος είναι δυνατόν 

να διενεργείται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του φορολογούµενου. Η διάρκειά του 

επιτόπιου ελέγχου µπορεί να παραταθεί µέχρι και έξι µήνες από αυτήν που αναγράφεται 

στην εντολή ελέγχου. Ως Επιτόπιος Φορολογικός Έλεγχος αναφέρεται πλέον και ο 

προληπτικός φορολογικός έλεγχος. 

� Έλεγχος από τα γραφεία της Φορολογικής ∆ιοίκησης (µη Επιτόπιος Φορολογικός 

Έλεγχος) διενεργείται µετά από πρόσκληση του ελέγχου στον φορολογούµενο για 

προσκόµιση αντιγράφων των βιβλίων, στοιχείων και άλλων εγγράφων στα γραφεία της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µε βάση τις οικονοµικές 

καταστάσεις, δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς 

και τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η Φορολογική ∆ιοίκηση. 

 

 

2) Πλήρης Φορολογικός Έλεγχος 

Ο Πλήρης Φορολογικός Έλεγχος αναφέρεται ουσιαστικά στον Τακτικό Φορολογικό 

Έλεγχο. ∆ιενεργείται µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και της προθεσµίας υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων και αφορά το σύνολο των φορολογικών αντικειµένων καθώς και 

τις εισφορές και τα τέλη. Στηρίζεται όχι µόνο στα βιβλία και στοιχεία του φορολογούµενου 

αλλά και σε στοιχεία προηγούµενων ελέγχων, σε πληροφορίες και στοιχεία τρίτων και σε 

στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου (πχ στοιχεία διασταυρώσεων). 

Ο πλήρης Φορολογικός Έλεγχος είναι συνήθως Επιτόπιος Έλεγχος εκτός εάν για 

συγκεκριµένους λόγους (όπως έλλειψη χώρου στην έδρα του επιχειρηµατία, έκφραση 

βούλησης του φορολογούµενου) µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τα γραφεία της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης. Ο Πλήρης φορολογικός Έλεγχος είναι οριστικός. Η Φορολογική 
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∆ιοίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει 

ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, µόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν 

τον υπολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο 

δεν θα µπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική ∆ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό 

έλεγχο. 

 

 

2.3 ∆ιαδικασίες Φορολογικού Ελέγχου 

 

 

2.3.1 Έκδοση Εντολής Ελέγχου 

 

 

Το πρώτο και άκρως απαραίτητο βήµα στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου είναι η 

έκδοση εντολής ελέγχου. Η εντολή ελέγχου εκδίδεται από τον προϊστάµενο της ελεγκτικής 

υπηρεσίας και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής 

• Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος 

• Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου 

του φορολογουµένου, αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούµενο 

• Την φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός 

έλεγχος 

• Τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου 

• Τον χαρακτηρισµό «πλήρης» ή «µερικός» έλεγχος κατά περίπτωση. 

(άρθρο 25 ν.4174/13) 

Ειδικά προκειµένου για µερικό επιτόπιο έλεγχο σε φορολογουµένους ορισµένης περιοχής 

ή δραστηριότητας, η εντολή ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνει αντί για 

ονοµατεπώνυµο/επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, φορολογική περίοδο και είδος φορολογίας, 

µόνο την περιοχή του ελέγχου ή το είδος της δραστηριότητας των φορολογουµένων κατά 

περίπτωση. 

Η εντολή εκδίδεται εις τριπλούν και καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο εντολών, το οποίο 

περιλαµβάνει εντολές καταχωρηµένες κατά χρονολογική σειρά, τάξη και αρίθµηση. 

Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δηµοσιεύεται. 
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2.3.2 Πριν την Έναρξη του Ελέγχου 

 

 

Πριν την έναρξη του ελέγχου, ο ελεγκτής συγκροτεί φάκελο µε τα στοιχεία της επιχείρησης 

που βρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας καθώς και στο αρχείο άλλων οικονοµικών 

υπηρεσιών (πχ την αρµόδια κατά τόπο ∆ΟΥ) προκειµένου να σχηµατίσει σαφή εικόνα για 

την επιχείρηση. 

Ο ελεγκτής ζητά εγγράφως µε πρόσκληση ελέγχου από τον φορολογούµενο µέσα σε 

διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την  κοινοποίησή της, την προσκόµιση 

αντιγράφων βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου. Εάν τηρούνται 

µηχανογραφικά µπορεί να προσκοµίσει και αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Με την 

προσκόµιση των αντιγράφων, ο ελεγκτής υποχρεούται να παραδώσει στον φορολογούµενο 

αποδεικτικό επίδοσης στο οποίο γίνεται µνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων και 

αρχείων. Επίσης, δύναται να κατάσχει βιβλία, στοιχεία ή ανεπίσηµα έγγραφα εφόσον το 

θεωρήσει αναγκαίο. 

Ο ελεγκτής µπορεί επιπλέον κατόπιν εγγράφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος, να 

αναζητήσει κάθε διαθέσιµη πληροφορία (άµεσα ή µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα) από τις 

κρατικές υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., VIES, Ι.Κ.Α, Σ.∆.Ο.Ε., άλλες ∆.Ο.Υ.) και από τρίτα πρόσωπα 

όπως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους συµβολαιογράφους τα επιµελητήρια, οι οποίοι 

υποχρεούνται να του τις παρέχουν, προκειµένου βάσει των διασταυρώσεων των στοιχείων 

αυτών να καθοριστεί η φορολογική υποχρέωση και να εισπραχθεί η φορολογική οφειλή. 

 

 

2.3.3 Έναρξη του Ελέγχου 

 

 

Η έναρξη του ελέγχου γίνεται µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον φορολογούµενο. 

Μετά την έναρξη του ελέγχου ο φορολογούµενος δεν µπορεί να υποβάλλει πλέον 

εκπρόθεσµες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις. Ο ελεγκτής µπορεί να 

επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων 

του φορολογουµένου, την ακρίβεια των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων και να 

επιβεβαιώνει τον υπολογισµό και την καταβολή του οφειλόµενου φόρου µε τους εξής 

τρόπους: 
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• διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων 

καθώς και σε παρόµοιες πληροφορίες 

• θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούµενο και σε τρίτα πρόσωπα 

• ερευνώντας εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

Ο έλεγχος που διενεργείται από τη φορολογική διοίκηση είναι δυνατό να έχει τη µορφή 

φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της φορολογικής διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού 

ελέγχου. 

Ο φορολογικός έλεγχος από τα γραφεία της φορολογικής διοίκησης γίνεται µε βάση της 

οικονοµικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούµενος, 

καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. Ο επιτόπιος φορολογικός 

έλεγχος γίνεται στην έδρα της επιχείρησης, µε προηγούµενη ειδοποίηση του επιχειρηµατία 

εφόσον πρόκειται για πλήρη φορολογικό έλεγχο. 

Οι υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις εξαρτώνται από το είδος του ελέγχου που 

αναφέρεται στην εντολή ελέγχου. Πέρα από τις υποχρεωτικές, ο ελεγκτής µπορεί να προβεί 

και σε άλλες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την ορθή 

ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Στον φορολογικό έλεγχο µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και οι εξής τεχνικές 

ελέγχου για έµµεσο προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης: 

• της αρχής των αναλογιών 

• της ανάλυσης της ρευστότητας του φορολογουµένου 

• της καθαρής θέσης του φορολογουµένου 

• της σχέσης τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και 

• του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά. 

(άρθρο 27 ν.4174/13) 

 

 

2.3.4 Εκθέσεις Ελέγχου 

 

 

Οι εκθέσεις ελέγχου των φορολογικών ελεγκτών περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που έχουν 

συλλέξει αυτή αναφορικά µε τον έλεγχο που πραγµατοποιούν, καθώς και τα αποτελέσµατα 

στα οποία κατέληξαν. 
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 Αρχικά αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας της ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας 

όπως είναι καταχωρηµένα στο µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και τα στοιχεία 

της εντολής σύµφωνα µε την οποία ο ελεγκτής διενεργεί τον εν λόγω έλεγχο. Εδώ 

αναφέρονται αναλυτικά τα έτη για τα οποία ελέγχεται η επιχείρηση, το είδος του ελέγχου, τα 

ονοµατεπώνυµα των ορισµένων για τον έλεγχο φορολογικών ελεγκτών και οι λόγοι για τους 

οποίους η επιχείρηση έχει επιλεγεί για έλεγχο. 

 Στη συνέχεια ο ελεγκτής αναφέρει τα βασικά (µορφή της ελεγχόµενης επιχείρησης, 

σύσταση, διάρκεια, αντικείµενο εργασιών και σκοπός, τηρηθέντα βιβλία, µετοχικό κεφάλαιο, 

διοίκησή της εταιρίας, τα συνυπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή των φόρων κ.ά.), 

λειτουργικά (επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, προσωπικό που απασχολεί και τα περιουσιακά 

στοιχεία που διαθέτει) και οικονοµικά (υποβληθείσες δηλώσεις, κατάστρωση λογαριασµών 

µε βάσει τα οικονοµικά δεδοµένα από τα βιβλία της επιχείρησης) στοιχεία της επιχείρησης. 

 Έπειτα διενεργούνται οι βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που αναφέρονται στην 

οδηγία βάσει της οποίας πραγµατοποιείται ο έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον έλεγχο της 

πρώτης µέρας (ταµείου, αξιόγραφων, αποθήκης), τον έλεγχο βάσει των στοιχείων του 

επιτηδευµατία, τον έλεγχο βάσει των στοιχείων της επιχείρησης και των έλεγχο έκδοσης 

πλαστών ή εικονικών στοιχείων. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η αναφορά του ελεγκτή σε 

σχέση µε τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης διότι από την ακρίβεια και 

επάρκειά τους θα κριθεί κατά πόσο αυτά θα ληφθούν υπόψη από τον φορολογικό ελεγκτή ή 

αυτός θα προβεί σε εξωλογιστικό έλεγχο της επιχείρησης. Από το αποτέλεσµα των βασικών 

επαληθεύσεων αποφασιστεί από τον ελεγκτή κατά πόσο αυτός θα συνεχίσει και σε πρόσθετες 

ελεγκτικές επαληθεύσεις προκειµένου να καταλήξει στο πόρισµά του. 

 Ο ελεγκτής επιπλέον αναφέρει και τα τυχόν πληροφοριακά στοιχεία που έχει συλλέξει 

από πηγές εκτός της ελεγχόµενης επιχείρησης που συνδράµουν στο αποτέλεσµα του ελέγχου 

του. Ακόµη λαµβάνει υπόψη του και καταγράφει το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της 

επιχείρησης και τα αποτελέσµατα τυχόν εξωτερικού ελέγχου που έχει προηγηθεί.  

 Ένα βήµα πριν το πόρισµα του ελέγχου, ο ελεγκτής αναγράφει τις διαπιστώσεις και 

τις παρατηρήσεις του ελέγχου για κάθε συγκεκριµένο στοιχείο, για παράδειγµα για το 

αντικείµενο εργασιών, τα ακαθάριστα έσοδα, τις αγορές, τις απογραφές, το µικτό κέρδος, τις 

τυχόν µετατροπές - απορροφήσεις – συγχωνεύσεις, το τυχόν εισόδηµα α΄ πηγής - ιδιόχρηση 

ακινήτων, το τυχόν εισόδηµα από συµµετοχές, τις τυχόν συνδεδεµένες επιχειρήσεις, τη 

φορολογία κερδών και µερισµάτων κλπ. Στο τέλος της έκθεσής του αναφέρει το πόρισµα του 

ελέγχου του για το κύρος των βιβλίων και των αποτελεσµάτων της επιχείρησης για κάθε 

ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο. Εδώ προσδιορίζει επακριβώς τα ακαθάριστα έσοδα και τα 
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καθαρά κέρδη της επιχείρησης που ελέγχεται, αναφέρει όλα τα φορολογικά αντικείµενα τα 

οποία ελέγχθηκαν και σηµειώνει τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν την έκθεση που έχει 

συντάξει. 

  

 

2.3.5 Πράξεις Προσδιορισµού του Φόρου 

 

 

Πράξη προσδιορισµού του φόρου είναι η πράξη µε την οποία καθορίζεται το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουµένου για µια ή περισσότερες φορολογικές 

περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές  περιόδους ή για µια ή 

περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. (παρ.1άρθρο 30 ν.4174/13) 

Η πράξη αυτή καταχωρείται στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης ως εισπρακτέο ή 

επιστρεπτέο ποσό ανάλογα µε την αναγνώρισή της ως απαίτησης ή οφειλής από µέρους του 

φορολογούµενου. 

Η πράξη προσδιορισµού του φόρου περιλαµβάνει τουλάχιστον της εξής πληροφορίες: 

• το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του φορολογούµενου, 

• τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, εφόσον έχει αποδοθεί στον 

φορολογούµενο, 

• την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης, 

• το είδος προσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο οποίο αφορά η πράξη, 

• το ποσό της φορολογικής οφειλής, 

• την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος, 

• τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική ∆ιοίκηση προέβη στον προσδιορισµό φόρου 

και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του φόρου, 

• το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αµφισβήτησης του προσδιορισµού φόρου, και 

• τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα, 

• λοιπές πληροφορίες. 

(άρθρο 37 ν.4174/13) 

Ο άµεσος προσδιορισµός του φόρου προκύπτει χωρίς καµία επιπλέον ενέργεια, µε την 

υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογούµενου και µπορεί να τροποποιείται µε την 

υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης. 
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Οι πράξεις προσδιορισµού του φόρου που εκδίδονται από τη φορολογική διοίκηση είναι 

οι εξής: 

1. Πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου 

Η πράξη αυτή εκδίδεται βάσει στοιχείων που τυχόν έχουν παρασχεθεί από τον 

φορολογούµενο µέσω των φορολογικών δηλώσεών του και βάσει όποιων άλλων στοιχείων 

έχει στα χέρια της η φορολογική διοίκηση, όταν µόνη της η φορολογική δήλωση δεν συνιστά 

άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Στην περίπτωση που ο φόρος προσδιοριστεί µε στοιχεία 

πέρα από τη φορολογική δήλωση που υπεβλήθη από τον φορολογούµενο, η φορολογική 

διοίκηση πρέπει να αναφέρει επακριβώς τα στοιχεία αυτά. 

2. Πράξη εκτιµώµενου  προσδιορισµού φόρου 

Η πράξη αυτή εκδίδεται στις περιπτώσεις που ο φορολογούµενος δεν υπέβαλλε φορολογική 

δήλωση παρόλο που είχε υποχρέωση σύµφωνα µε το νόµο. Στην περίπτωση αυτή, η 

φορολογητέα ύλη προσδιορίζεται µε βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη 

διάθεσή της και κυρίως αυτά που αφορούν το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουµένου και 

την άσκηση της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του. Εάν ο 

φορολογούµενος, µετά την έκδοση της πράξης εκτιµώµενου προσδιορισµού του φόρου 

υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως και ο φόρος 

προσδιορίζεται µε βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης. 

3. Πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου 

Η πράξη αυτή εκδίδεται µετά από έλεγχο και υπόκειται σε µεταγενέστερη διόρθωση, µόνο 

εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Η πράξη αυτή εκδίδεται: 

• Για τη διόρθωση οποιουδήποτε προηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή 

προληπτικού προσδιορισµού φόρου εφόσον διαπιστωθεί µετά από τον έλεγχο ότι αυτός 

ήταν εσφαλµένος ή ανακριβής. 

• Μετά από αίτηµα του φορολογουµένου το οποίο εκφράζεται µε υποβολή τροποποιητικής 

φορολογικής δήλωσης σχετικά µε την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού 

προσδιορισµού του φόρου και εφόσον αυτή γίνει δεκτή. 

• Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τον φορολογούµενο και δεν 

έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου. 

4. Πράξη προληπτικού προσδιορισµού φόρου. 

Η πράξη αυτή εκδίδεται µετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την 

ηµεροµηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο η 

φορολογική διοίκηση προσπαθεί να διασφαλίσει την πληρωµή του φόρου στην περίπτωση 

που υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι ο φορολογούµενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα 
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και να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Τον προληπτικό προσδιορισµό του φόρου 

ακολουθεί υποχρεωτικά διορθωτικός προσδιορισµός µέσα σε ένα έτος από την έκδοση της 

πράξης προληπτικού προσδιορισµού. 

 

 

2.3.6 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου - Κοινοποίηση Προσδιορισµού του 

Φόρου  

 

 

Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου κοινοποιούνται εγγράφως στον φορολογούµενο 

µε σχετικό σηµείωµα διαπιστώσεων στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή µε βάση 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου καθώς και οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο αιτιολογεί τη 

διαφοροποίηση της ως άνω οφειλής σε σχέση µε τη φορολογική οφειλή µε βάση τη δήλωση. 

Μαζί κοινοποιείται και ο προσωρινός προσδιορισµός του φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι 

πλήρως αιτιολογηµένος. Ο φορολογούµενος, εφόσον το ζητήσει µπορεί να λαµβάνει 

αντίγραφα των εγγράφων βάσει των οποίων εκδόθηκε ο προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισµός του φόρου και να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά µε αυτόν εντός είκοσι 

ηµερών από την κοινοποίησή του. 

Η οριστική πράξη προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την 

ηµεροµηνία που ο φορολογούµενος θα εκφράσει εγγράφως τις απόψεις του ή, εάν δεν 

ασκήσει το δικαίωµά του αυτό, εντός µηνός από την εκπνοή της προθεσµίας αυτής (η 

προθεσµία που έχει ο ελεγχόµενος να απαντήσει στον προσωρινό προσδιορισµό του φόρου 

είναι διάρκειας 20 ηµερών). Η οριστική πράξη προσδιορισµού του φόρου κοινοποιείται στον 

φορολογούµενο µαζί µε την έκθεση ελέγχου στην οποία βασίζεται και η οποία περιλαµβάνει 

εµπεριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες 

έλαβε υπόψη της η φορολογική διοίκηση για τον προσδιορισµό του φόρου. 

Σε περίπτωση µη ύπαρξης διαφορών, δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, παρά 

µόνο συντάσσεται η έκθεση ελέγχου και τίθεται στο αρχείο. 
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2.4 Αµφισβήτηση Πράξης Προσδιορισµού του Φόρου 

 

Σε περίπτωση αµφισβήτησης πράξης προσδιορισµού φόρου που εκδόθηκε από τη 

φορολογική διοίκηση, ο φορολογούµενος πρέπει να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή 

ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την 

κοινοποίησή της, διαµέσου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη καθώς η 

απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια κρίνεται απαράδεκτη. 

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 

πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η αναστολή αυτή δεν ισχύει µόνο σε 

περιπτώσεις που ο φόρος προέρχεται από άµεσο προσδιορισµό ή από πράξη διοικητικού 

προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται βάσει στοιχείων από την φορολογική δήλωση του 

φορολογούµενου. Μαζί µε την ενδικοφανή προσφυγή, ο φορολογούµενος µπορεί να 

καταθέσει και αίτηµα αναστολής της καταβολής, το οποίο όµως γίνεται δεκτό µόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία η πληρωµή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον 

φορολογούµενο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επί του αιτήµατος αναστολής 

αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. Η απόφαση επί του αιτήµατος 

αναστολής εκδίδεται, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη 

φορολογική αρχή, διαφορετικά θεωρείται ότι η αίτηση αναστολής έχει απορριφθεί. 

Η Φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη υποχρεούται σε διάστηµα επτά ηµερών 

να διαβιβάσει στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών την ενδικοφανή προσφυγή µαζί µε τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης. Η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών εκδίδει απόφαση εντός 

εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής η οποία 

κοινοποιείται στον υπόχρεο και παράλληλα αποστέλλεται στην αρµόδια Φορολογική Αρχή 

για τις δικές της ενέργειες.  

Κατά της απόφασης της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών, ο φορολογούµενος µπορεί 

να ασκήσει προσφυγή ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Η αρµόδια φορολογική αρχή και η Φορολογική ∆ιοίκηση 

δεν έχουν δικαίωµα άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης 

∆ιαφορών. 

(άρθρο 63 Ν. 4174/2013) 
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2.5 Τακτικός Έλεγχος Επιχειρήσεων Βάσει ΠΟΛ 1037/2005 

 

 

Με την ΠΟΛ 1037/2005 ελέγχονται επιχειρήσεις για χρήσεις που λήγουν µέχρι και 

30/06/2011.  

 

 

2.5.1 Επιλογή Υποθέσεων Προς Έλεγχο 

 

 

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  

• µη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., εισοδήµατος ή άλλων φορολογικών αντικειµένων 

• ύπαρξη µεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το 

αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης 

• περιπτώσεις κατασχέσεων ή απώλειας βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταµειακών 

µηχανών ή φορολογικών µηχανισµών 

• περιπτώσεις δήλωσης µεγάλων ποσών δαπανών από ελεύθερους επαγγελµατίες ή από 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέµατα 

• όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ή δεν 

εφαρµόστηκε ο προβλεπόµενος συντελεστής καθαρών κερδών εφόσον προβλέπεται ο 

εξωλογιστικός προσδιορισµός τους 

• όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ συµπληρωµατικών στοιχείων των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος και δηλώσεων ΦΠΑ 

• όταν έστω και σε µία από τις εκκρεµείς διαχειριστικές περιόδους δηλώθηκε ζηµιά από την 

εκµετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλµατος 

• όταν από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαµηλός συντελεστής µικτού και 

καθαρού κέρδους 

• σε περιπτώσεις που γίνεται χρήση αναπτυξιακών νόµων 

• σε περιπτώσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει των διατάξεων της απόφασης 

1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/2.8.1993 όπως αυτή ισχύει 
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• όταν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης εµφανίζονται υπέρογκα ποσά 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση µε τον συνήθη κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης 

• όταν κατά το χρόνο επιλογής για έλεγχο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στη φορολογική 

αρχή για επαναλαµβανόµενες αιτήσεις από άλλα κράτη – µέλη για αµοιβαία συνδροµή, 

βάση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1798/2003 

• σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής 

• σε δηλώσεις µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήµατα από κάθε κατηγορία. 

 

 

2.5.2 Ελεγκτικές Επαληθεύσεις 

 

 

Βάσει της ΠΟΛ 1037/2005, υπάρχουν συγκεκριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που 

πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης η οποία ελέγχεται. Έτσι, 

οπωσδήποτε ο φορολογικός ελεγκτής θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο τηρήθηκαν σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. για το 

κεντρικό ή τυχόν υποκαταστήµατα της επιχείρησης. Επίσης στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται καταστατικό έγγραφο, (Ο.Ε., Ε.Ε., νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

ή έγγραφη συµφωνία (κοινοπραξίες επιτηδευµατιών), εάν αυτές συστάθηκαν νοµότυπα µε 

την προβλεπόµενη σε κάθε περίπτωση διαδικασία. 

 Ιδιαίτερα σηµαντική επαλήθευση για το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων είναι ο 

έλεγχος της ορθής καταχώρησης στα βιβλία των λιανικών πωλήσεων για διάστηµα 

τουλάχιστον ενός µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου και της έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων αξίας για τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ή για υπάρχοντα συµφωνητικά για 

διάστηµα οπωσδήποτε είκοσι ηµερών για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ 

κατηγορίας και δέκα ηµερών για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 

Επιπροσθέτως τα ακαθάριστα έσοδα επαληθεύονται µε τον έλεγχο του κατά πόσο επιστροφές 

και εκπτώσεις καλύπτονται µε νόµιµα δικαιολογητικά και µε τις εγγραφές στα πρόσθετα 

βιβλία για διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός κάθε διαχειριστικής περιόδου.  

 Για την επαλήθευση του ύψους των αγορών ελέγχεται η ορθή καταχώρηση στα βιβλία 

των αγορών βάση τιµολογίων καθώς και το νόµιµο των δικαιολογητικών των επιστροφών, 

εκπτώσεων και ειδικών εξόδων αγορών για διάστηµα τουλάχιστον ενός µηνός για κάθε 
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διαχειριστική περίοδο. Επίσης ελέγχονται και οι ποσότητες που αναγράφονται στα δελτία 

αποστολής και σε φορτωτικές καθώς και κατά πόσο για τις παραγωγικές επενδύσεις και 

αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόµων έχουν εφαρµοστεί οι κείµενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα γίνεται επαλήθευση των 

αθροίσεων εσόδων και αγορών για διάστηµα τουλάχιστον  δύο µηνών κάθε διαχειριστικής 

περιόδου, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ή 

των αγορών βάση των ανωτέρω επαληθεύσεων, ο έλεγχος επεκτείνεται σε όλη τη 

διαχειριστική περίοδο. Ακόµη ελέγχεται εάν για τις παραγωγικές επενδύσεις και 

αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόµων έχουν εφαρµοστεί οι κείµενες διατάξεις, εάν 

υφίστανται υπερτιµολογήσεις – υποτιµολογήσεις κατά το άρθρο 39 του ν.2238/94 και εάν 

εφαρµόστηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων όπου αυτό 

προβλέπεται. 

Πέρα των ανωτέρων επαληθεύσεων που βασίζονται στα στοιχεία του επιτηδευµατία, 

ο φορολογικός έλεγχος χρησιµοποιεί και υπηρεσιακά στοιχεία όπως ο έλεγχος για τυχόν 

παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις 

∆.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., η σηµαντικότητα των οποίων 

είναι ιδιαίτερη καθώς µπορούν να εντοπίσουν φοροδιαφυγή ή ακόµη να επηρεάσουν το κύρος 

των βιβλίων. 

Τέλος ο έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών στοιχείων είναι απαραίτητο βήµα στον 

έλεγχο βάσει της ΠΟΛ1037/2005. Αυτός γίνεται µέσω της αξιοποίησης στοιχείων για 

εκδότες και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, µέσω των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για αγορές ή δαπάνες ιδιαίτερα µεγάλης αξίας από 

προµηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συχνές συναλλαγές και µέσω του ελέγχου των 

φορολογικών στοιχείων µε µεγάλη αξία για πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους. 

Επίσης πρέπει να ελέγχεται ο τρόπος διακίνησης των αγαθών και η έκδοση των 

προβλεπόµενων στοιχείων διακίνησης καθώς και η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει, 

αποθηκεύει και διακινεί τα αγαθά που περιγράφονται στα µεγάλης κυρίως αξίας φορολογικά 

στοιχεία. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

διενεργείται επιπλέον έλεγχος ταµείου και αξιόγραφων κατά την πρώτη µέρα του ελέγχου και 

πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης ελεγκτικής επαλήθευσης. Επίσης την πρώτη 

µέρα, σε περίπτωση ύπαρξης αποθηκευτικού χώρου και τήρησης από την επιχείρηση βιβλίου 

αποθήκης, διενεργείται ποσοτική καταµέτρηση σε δύο τουλάχιστον βασικά είδη και 
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αντιπαραβολή των αποτελεσµάτων της καταµέτρησης µε τα υπόλοιπα που αναγράφονται στο 

βιβλίο αποθήκης. 

Επίσης πραγµατοποιείται κλειστή αποθήκη για δύο τουλάχιστον είδη σε κάθε 

ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς 

και όπου είναι εφικτό σε επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά 

λιανικώς, καθώς και έλεγχος της ορθής αποτίµησης των απογραφέντων αποθεµάτων 

επιλεκτικά σε δύο τουλάχιστον είδη για κάθε αποθηκευτικό χώρο εφόσον τηρείται πλήρης 

αποθήκη και σε ένα τουλάχιστον είδος στις λοιπές περιπτώσεις. Επίσης ελέγχεται κάθε 

δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (δαπάνες για έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας, 

οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα, οι δαπάνες των λογαριασµών 60 «αµοιβές 

και έξοδα προσωπικού» 63 «φόροι – τέλη» και 68 «προβλέψεις» και οι αποσβέσεις παγίων 

και επισφαλών απαιτήσεων ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού) και όσες από αυτές δεν 

αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα προστίθενται ως λογιστικές 

διαφορές. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται για όλες 

τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού και επιπροσθέτως ελέγχονται οι αθροίσεις εσόδων – 

αµοιβών και δαπανών για όλο το διάστηµα κάθε εκκρεµούς διαχειριστικής περιόδου. 

Τέλος, γίνεται επαλήθευση στους λογαριασµούς «Γενικής Εκµετάλλευσης» και 

«Αποτελεσµάτων Χρήσης» για την ορθή καταχώρηση των υπολοίπων των λογαριασµών από 

τα Γενικά και Αναλυτικά Καθολικά και διαπίστωση τυχόν καταχώρισης σε αυτούς ποσών 

από µη αποτελεσµατικούς λογαριασµούς , µη εκπεστέες προβλέψεις ή αντιλογισµούς ενώ σε 

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου γίνεται επίσης έλεγχος εάν για δύο 

τουλάχιστον είδη υφίστανται αδικαιολόγητες αποκλίσεις µεταξύ τεχνικών προδιαγραφών και 

παραγωγής καθώς και η ύπαρξη αδικαιολόγητα µεγάλης φύρας. 

Στην ΠΟΛ 1037/2005 αναφέρεται επίσης ότι «Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 

έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισµένες ελεγκτικές εταιρίες, 

λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµούνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά 

πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου». 

Πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις διενεργούνται εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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2.6 Τακτικός Έλεγχος Επιχειρήσεων Βάσει της ΠΟΛ 1072/2011 

 

 

Με την ΠΟΛ 1072/2011 ελέγχονται επιχειρήσεις για χρήσεις που έκλεισαν µέχρι τις 

31/12/2009 εκτός 

• Των χρήσεων στις οποίες τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι µεγαλύτερα του ποσού 

των είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ και όλες οι επόµενες αυτής χρήσης,  

• Των χρήσεων των οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε ειδικά συνεργεία ελέγχου των 

διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 

• Των υποθέσεων για τις οποίες ο προϊστάµενος αποφαίνεται µε απόφασή του ότι πρέπει να 

διενεργηθεί πλήρης έλεγχος 

Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος διενεργείται βάσει της ΠΟΛ 1037/2005 

• Των υποθέσεων φορολογίας πλοίων 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σηµείωµα ελέγχου το οποίο εκδίδει η φορολογική αρχή 

έπειτα από έλεγχο σε µία ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις µιας οικονοµικής µονάδας 

στο οποίο περιλαµβάνονται οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσµατα του ελέγχου βάσει των 

επαληθεύσεων που ορίζονται στην ΠΟΛ. Το σηµείωµα αυτό, το οποίο επέχει και θέση 

κλήσης προς ακρόαση, επιδίδεται στον ελεγχόµενο ο οποίος έχει προθεσµία πέντε ηµερών να 

το αποδεχτεί. Σε περίπτωση µη απάντησης ή µη αποδοχής ο έλεγχος διενεργείται εκ νέου 

βάσει της ΠΟΛ 1037/2005. 

 

 

2.7 Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 

 

 

Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα στην πραγµατοποίηση ελέγχων από τη Φορολογική 

∆ιοίκηση είναι η διαφθορά. Πρόκειται για την κατάχρηση δηµόσιας εξουσίας για ίδιο όφελος. 

Είναι κάθε πράξη αντίθετη µε το δηµόσιο συµφέρον, η οποία παραβιάζει τους ηθικούς και 

νοµικούς κανόνες και υπονοµεύει τα θεµέλια του κράτους δικαίου. Η αντιµετώπιση αυτού 

του ζητήµατος είναι ζωτικής σηµασίας για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  
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Για την καταπολέµηση της διαφθοράς συντάχθηκε στις 30/01/2013 από οµάδα Εργασίας 

του Υπουργείου Οικονοµικών το «Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς στη 

Φορολογική και Τελωνειακή ∆ιοίκηση». Σύµφωνα µε αυτό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου 

Οικονοµικών πρέπει να συµπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες 

και ως φορολογούµενοι, σεβόµενοι τις κάτωθι αξίες: 

• Ακεραιότητα 

• Εντιµότητα 

• ∆ιαφάνεια 

• Αντικειµενικότητα 

• ∆ικαιοσύνη 

και λαµβάνοντας υπόψη τις εξής βασικές αρχές: 

• Του κανόνα δικαίου 

• Της ορθής πρακτικής 

• Της ευθύνης 

• Της πρόληψης 

• Της αποδοτικότητας 

• Της συνεργασίας 

• Της διαφάνειας 

• Της εξυπηρέτησης του πολίτη και 

• Της αυτό-αξιολόγησης 

Επίσης, η ενίσχυση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου, των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελέγχων, τη συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και της πρόληψης της 

ευαισθητοποίησης και της δηµόσιας ακεραιότητας θα συνδράµουν ώστε να παραχθούν για 

τους πολίτες οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και η Φορολογική ∆ιοίκηση να γίνει ο 

κορυφαίος επαγγελµατικός οργανισµός του δηµόσιου τοµέα. 

Σήµερα βρίσκεται σε ισχύ και ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας του Υπουργείου 

Οικονοµικών, ο οποίος ρυθµίζει τα θέµατα ηθικής και δεοντολογίας στο υπουργείο µε στόχο 

τον έγκαιρο εντοπισµό και την επίλυση των θεµάτων διαφθοράς. Ο κώδικας αυτός 

αναδεικνύει τους κανόνες της ορθής συµπεριφοράς των υπαλλήλων και υποδεικνύει τους 

τρόπους αντιµετώπισης της ανάρµοστης συµπεριφοράς από αυτούς.  

(Υπουργείο Οικονοµικών – Οµάδα Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς «Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας») 
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3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

3.1 Χρησιµότητα Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

«Ο εξωτερικός έλεγχος είναι µια συστηµατική εργασία που διενεργεί ένας ανεξάρτητος, 

ικανός και επαγγελµατικά καταρτισµένος ελεγκτής. Με την εργασία αυτή, ο ελεγκτής 

προσπαθεί να συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειµενικά εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία που 

θα του επιτρέψουν να διαµορφώσει την κρίση του και να θεµελιώσει την επαγγελµατική του 

γνώµη για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων.»  

(Παπάς Α., 1999) 

 Τα οφέλη που αποκοµίζει µια επιχείρηση από τον εξωτερικό έλεγχο είναι πολλαπλά. 

Αρχικά, µε τις υποδείξεις του εξωτερικού ελεγκτή, βελτιώνει το σύστηµα των λογιστικών 

διαδικασιών το οποίο ακολουθεί ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσµατικό για την ίδια. Οι 

λογιστικές της καταστάσεις συνοδεύονται πλέον από πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο τις 

καθιστά αµέσως εγκυρότερες και περισσότερο αξιόπιστες για τους επενδυτές. Για την 

επιχείρηση είναι επίσης ένας τρόπος ελέγχου της σωστής λειτουργίας  του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και βελτίωσής του. Τέλος, διευκολύνεται ιδιαίτερα η 

διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επιχείρηση όταν έχει προηγηθεί ήδη εξωτερικός 

έλεγχος αυτής. 

 

 

3.2 Το Ελεγκτικό Επάγγελµα στην Ελλάδα – Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών 

 

Από το έτος 1957, µε την έναρξη λειτουργίας του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών έγινε η 

πρώτη προσπάθεια για οργάνωση και λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλµατος µε την µορφή 

υποχρεωτικής ένωσης προσώπων (επαγγελµατιών Ελεγκτών) σε ένα Νοµικό Πρόσωπο και 

καθιερώθηκαν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις διορισµού στις θέσεις των 

Ορκωτών Λογιστών. Επίσης, καθορίστηκε µηνιαίος µισθός για τα µέλη του και η αµοιβή για 

κάθε ελεγκτική εργασία. Τότε θεσπίστηκαν και αυστηρότατες διατάξεις ασυµβίβαστου του 

λειτουργήµατος του Ορκωτού Λογιστή προς οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα και οποιαδήποτε 
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έµµισθη ή άµισθη υπηρεσία καθώς και αυστηρές προϋποθέσεις ως προς το ανεπίληπτο του 

ήθους, την ακεραιότητα του χαρακτήρα και την πλήρη ανεξαρτησία των Ορκωτών Λογιστών. 

 Το έτος 1992 συστήνεται και λειτουργεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 

προκειµένου να υιοθετηθεί η µορφή οργάνωσης του ελεγκτικού επαγγέλµατος που επικρατεί 

στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εταιρείες ελεγκτών και να 

απελευθερωθεί έτσι το επάγγελµα του ελεγκτή, το οποίο µέχρι τότε ασκούνταν αποκλειστικά 

από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών. Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών λειτουργεί έως 

και σήµερα µε την εξής δοµή:  

• Ο Πρόεδρος: Εκπροσωπεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ενώπιον κάθε 

αρχής καθώς και στους ∆ιεθνείς Επαγγελµατικούς Οργανισµούς. 

• Η Γενική Συνέλευση: Αποτελείται από τα εγγεγραµµένα µέλη – Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση και άσκηση του 

επαγγέλµατος των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Συνέρχεται τακτικά µία φορά το 

χρόνο και έκτακτα όταν συγκληθεί από το Εποπτικό Συµβούλιο. Αποτελεί το ανώτατο 

όργανο του Σώµατος. 

• Το Εποπτικό Συµβούλιο: Αποτελείται από εννέα µέλη και τον πρόεδρο του 

Σώµατος. Έχει την ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης του σώµατος, προτείνει προς 

τη Γενική Συνέλευση το ύψος των εισφορών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 

Ασκούµενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική 

υποχρέωση των µελών προς το Σώµα και ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στο 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κυρίως ως προς την τήρηση των νόµων και 

κανόνων της επαγγελµατικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και 

διαφάνειας των παρεχοµένων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του 

επαγγέλµατος. 

• Η Εκτελεστική Γραµµατεία: Ασκεί τη γραµµατειακή και διοικητική εξυπηρέτηση 

του Σώµατος. 

• Το Επιστηµονικό Συµβούλιο: Αποτελείται από τέσσερα µέλη από εν ενεργεία ή 

συνταξιούχους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή καθηγητές πανεπιστηµίου στα 

γνωστικά αντικείµενα λογιστικής ή ελεγκτικής και τον Πρόεδρο του Σώµατος. 

Καταρτίζει ή επεξεργάζεται τους κανονισµούς, οδηγίες και άλλα επιστηµονικά 

κείµενα της αρµοδιότητας του καθώς και γνωµοδοτεί σε θέµατα που παραπέµπονται 

σε αυτό από το Εποπτικό Συµβούλιο. 
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Τα µέλη του Σώµατος κατατάσσονται αρχικά στον βαθµό του Ασκούµενου Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή. Στον βαθµό αυτόν διορίζεται όποιος έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και 

προσλαµβάνεται από εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή 

ασκούµενων τίθεται στη δικαιοδοσία των ελεγκτικών εταιριών και γίνεται µε κριτήρια που οι 

ίδιες καθορίζουν. Εξάλλου, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, το επάγγελµα του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Ελλάδα ασκείται πάντα υπό εταιρική µορφή καθώς οι 

Ορκωτοί Λογιστές δεν µπορούν να ασκήσουν ατοµικό επάγγελµα, παρά µόνο να συστήσουν 

εταιρία η οποία και αναλαµβάνει τη διενέργεια των ελέγχων. Οι Ασκούµενοι Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές προάγονται στην βαθµίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή µετά από 

τριετή πρακτική άσκηση και επιτυχία στις οριζόµενες από το νόµο επαγγελµατικές εξετάσεις. 

Η εποπτεία του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλµατος έχει ανατεθεί στην Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι αρµόδια για τη θέσπιση και 

την εποπτεία της ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής των λογιστικών και ελεγκτικών 

προτύπων. Η ΕΛΤΕ απαρτίζεται από δύο εποπτικά συµβούλια, το Συµβούλιο Ποιοτικού 

Ελέγχου (ΣΠΕ) µέσω του οποίου εποπτεύονται τα ελεγκτικά πρότυπα µε τα οποία ελέγχεται 

η συµµόρφωση των Ορκωτών Ελεγκτών και των Ελεγκτικών Γραφείων µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα ∆εοντολογίας της IFAC και το Συµβούλιο Λογιστικής 

Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) το οποίο εισηγείται στον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών τη θέσπιση 

Λογιστικών Προτύπων για την ελληνική επικράτεια, και µια επιτροπή, την Επιτροπή 

Επαγγελµατικών Εξετάσεων (ΕΕΕ), η οποία εποπτεύει όλες τις σχετιζόµενες πτυχές µε την 

άσκηση του επαγγέλµατος του νόµιµου ελεγκτή µε έµφαση στις επαγγελµατικές εξετάσεις, 

την πρακτική άσκηση και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.  

Με τη δηµιουργία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αφαιρέθηκε ο 

πειθαρχικός έλεγχος από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έως το 2013 

λειτουργούσε νέο Πειθαρχικό Συµβούλιο στα πλαίσια της ΕΛΤΕ αλλά λειτουργικά 

ανεξάρτητο από αυτή. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είχε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Παρακολούθηση την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας 

• Κρίση κάθε παράβασης της ελεγκτικής νοµοθεσίας 

• Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. 

Στόχος του ήταν η τήρηση της νοµιµότητας των ελεγκτικών εργασιών. Με τον νόµο 

4170/2013 οι αρµοδιότητες του πειθαρχικού συµβουλίου µεταφέρθηκαν στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. που είναι πλέον το αποκλειστικά αρµόδιο όργανο για τη διαπίστωση 

παραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των 

ελεγκτών, συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Λ.Τ.Ε., του εκάστοτε 
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ισχύοντος Κώδικα ∆εοντολογίας και των ελεγκτικών προτύπων ή των προτύπων διασφάλισης 

της ποιότητας, καθώς και της µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις που διατυπώνονται από 

το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

 

3.3 Αρχές ∆εοντολογίας Ελεγκτών 

 

 

Όπως σε κάθε οργανωµένο επιστηµονικό επάγγελµα, έτσι και σε αυτό του Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή πρέπει να υφίσταται ένας Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας και 

Συµπεριφοράς. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται προκειµένου τα µέλη του Σώµατος να 

γνωρίζουν τι συνιστά αποδεκτή συµπεριφορά και οι χρήστες των υπηρεσιών (επιχειρήσεις, 

επενδυτές κ.ά) να γνωρίζουν τι πρέπει να προσδοκούν από τις υπηρεσίες αυτές. 

 

 

3.3.1 Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών 

(I.F.A.C.) 

 

 

Η διεθνής Οµοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε όπως αναφέρεται στο καταστατικό της µε σκοπό 

την «παγκόσµια ανάπτυξη και ανύψωση του λογιστικού επαγγέλµατος µε εναρµονισµένα 

πρότυπα, ικανού να παρέχει υπηρεσίες σταθερά υψηλής ποιότητας προς το δηµόσιο 

συµφέρον». Για το λόγο αυτό έχει θεσπίσει τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας για 

τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τον οποίον οφείλουν να εφαρµόζουν τα µέλη της IFAC σε 

κάθε χώρα. 

 Οι θεµελιώδεις αρχές του Κώδικα µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται κάθε 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι: 

• Ακεραιότητα: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής θα πρέπει να είναι ευθύς ευθύς και 

ειλικρινής στην παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών και γενικότερα στις 

επαγγελµατικές του σχέσεις 

• Αντικειµενικότητα: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής οφείλει να µην επιτρέπει την 

προκατάληψη, τη σύγκρουση συµφερόντων ή την επιρροή από τρίτους να επηρεάζουν 

την αντικειµενικότητα της επαγγελµατικής του κρίσης 
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• Εµπιστευτικότητα: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής οφείλει να είναι εχέµυθος όσον 

αφορά τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσµα των επαγγελµατικών και 

επιχειρηµατικών του σχέσεων και δεν πρέπει να χρησιµοποιεί ή να αποκαλύπτει τις 

πληροφορίες αυτές εκτός αν είναι νοµικό ή επαγγελµατικό του δικαίωµα ή καθήκον 

να το πράξει. 

• Επαγγελµατική Συµπεριφορά: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής οφείλει να αποφεύγει 

κάθε συµπεριφορά που θα µπορούσε να δυσφηµίσει το επάγγελµα και να 

συµµορφώνεται µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς 

• Επαγγελµατική Επάρκεια και Επιµέλεια: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής οφείλει να 

διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς τις επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητές του 

προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ο εργοδότης ή ο πελάτης του λαµβάνει άριστης 

ποιότητας υπηρεσίες. 

• Τεχνικά και Επαγγελµατικά Κριτήρια: Ο επαγγελµατίας Ελεγκτής οφείλει να 

συµµορφώνεται µε τα τεχνικά και επαγγελµατικά κριτήρια του Σώµατος που υπηρετεί 

και να εκτελεί µε φροντίδα της οδηγίες της ελεγχόµενης οντότητας µέχρι το σηµείο 

στο οποίο είναι συµβατές µε την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του.  

(elg-v.blogspot.gr/2010/10/k-ifac.html) 

 

 

3.3.2 Κανονισµός Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

 

Ο κανονισµός αυτός έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των 

παρεχόµενων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού 

και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών του, όσο και των νόµιµων 

δικαιωµάτων του κάθε ελεγχόµενου ή τρίτου που χρησιµοποιεί προαιρετικά τις υπηρεσίες 

αυτές.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Ορκωτός Ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ., οφείλει: 

• Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχοµένων, των συναδέλφων µελών 

του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών των θεσµοθετηµένων οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ. και να 

διαβιώνει ως τίµιος και συνετός οικογενειάρχης. 

• Να µην αναλαµβάνει την οποιαδήποτε ανατιθέµενη σ’ αυτόν εργασία, αν δεν είναι 

βέβαιος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που προβλέπονται 
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από το νόµο, τον παρόντα Κανονισµό, τις αποφάσεις και οδηγίες του Εποπτικού 

Συµβουλίου, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες του ελεγκτικού φορέα του οποίου 

είναι µέλος. 

• Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις επιβαλλόµενες 

γνωστοποιήσεις, µε τρόπο αντικειµενικό, ακολουθώντας πάντοτε τα εγκεκριµένα από 

το Εποπτικό Συµβούλιο πρότυπα και οδηγίες. 

• Να τηρεί επιµελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του έναντι 

των ελεγχόµενων. 

• Να µην χρησιµοποιεί την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή για την εξυπηρέτηση 

ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή προσκείµενου σ’ αυτόν προσώπου. 

• Να µην αρνείται, να µην αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογηµένο λόγο 

οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία. 

• Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε 

ελεγχόµενους και τρίτους, καθώς και στα θεσµικά ή εντεταλµένα όργανα του 

Σ.Ο.Ε.Λ. 

• Να µην δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόµενους, συναδέλφους, 

ελεγκτικούς φορείς ή όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ. 

• Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. ή ελεγκτικούς 

φορείς και να µην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών µε µη διαφανή 

µέσα. 

• Να προστατεύει το κύρος του θεσµού του Σ.Ο.Ε.Λ. και των οργάνων του, καθώς και 

των αποφάσεων και οδηγιών του Εποπτικού Συµβουλίου και να µην συγκαλύπτει 

οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισµού που περιήλθε σε γνώση του. 

(www.soel.gr)  

 

Παραβάσεις του κανονισµού µπορεί να οδηγήσουν µέχρι και σε διαγραφή µέλους από το 

οικείο Μητρώο. 
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3.3.2.1 Παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών 

 

 

Στο τρίτο άρθρο του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Σ.Ο.Ε.Λ. αναφέρεται 

ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει τις επαγγελµατικές του υπηρεσίες προς τον 

ελεγχόµενο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νοµιµότητα της παροχής των 

υπηρεσιών του και η εγκυρότητα της επαγγελµατικής του γνώµης. Έτσι είναι υποχρεωµένος 

να τηρεί την εθνική νοµοθεσία και τον Κανονισµό του Σ.Ο.Ε.Λ. συγχρόνως µε την τήρηση 

όµως και των ελεγκτικών προτύπων, των οδηγιών του Σώµατος και της δικής του 

επαγγελµατικής κρίσης. 

 Κατά την παροχή των επαγγελµατικών του υπηρεσιών, ο Ορκωτός Ελεγκτής µπορεί 

να χρησιµοποιεί βοηθούς, έχει ο ίδιος όµως την ευθύνη των πράξεών τους και τη συνολική 

ευθύνη του αποτελέσµατος του ελέγχου. Οι βοηθοί αυτοί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

µέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., εκτός εάν πρόκειται για ειδικούς εµπειρογνώµονες. 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται πάντα προσωπικά για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του και την ορθότητα του πορίσµατός του. 

 

 

3.3.2.2 Επαγγελµατική ∆εοντολογία και Ανεξαρτησία 

 

 

Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι µείζονος σηµασίας για την απρόσκοπτη παροχή των 

υπηρεσιών του προς την επιχείρηση. Από αυτήν εξαρτάται ο βαθµός εµπιστοσύνης των 

χρηστών στα αποτελέσµατα του ελέγχου του. Καθώς το κύριο έργο των ελεγκτών είναι να 

προσθέτουν κύρος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που ελέγχουν, η έλλειψη 

αντικειµενικότητας του ελεγκτή και οι επιδράσεις που επιτρέπει να έχουν τρίτοι στο έργο του 

καθιστούν αυτό άτοπο, καθώς µε τον τρόπο αυτό δεν εκπληρώνει την επαγγελµατική του 

υποχρέωση προς τους χρήστες των πληροφοριών που παρέχει και προς τους ελεγχόµενους. 

Το ελεγκτικό έργο του θα πρέπει να ασκείται κατά τρόπο αντικειµενικό και ανεξάρτητο από 

κάθε είδους επιρροή. 

 Η κατανόηση της έννοιας της ανεξαρτησίας είναι σηµαντική. Ανεξαρτησία του 

ελεγκτή σηµαίνει να δρα µε ακεραιότητα και αντικειµενικότητα στην άσκηση των 

καθηκόντων του. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή έχει δύο µορφές, την ανεξαρτησία στην σκέψη 
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και την ανεξαρτησία στην εµφάνιση. Ανεξαρτησία στη σκέψη σηµαίνει ότι ο ελεγκτής είναι 

αµερόληπτος και ανεπηρέαστος από τρίτους στο ελεγκτικό του έργο. Ανεξαρτησία στην 

εµφάνιση σηµαίνει ότι η αµεροληψία και η αντικειµενικότητά του αυτή γίνεται εµφανής 

στους τρίτους και δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση. Οι δύο µορφές αυτές της ανεξαρτησίας θα 

πρέπει να συνυπάρχουν, και οι ελεγκτές πρέπει να είναι αλλά και να φαίνονται ανεξάρτητοι. 

 Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, υπογραµµίζοντας τη σηµασία της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή συµπεριέλαβε κανόνες (άρθρο 4 Κώδικα Επαγγελµατικής 

∆εοντολογίας) προκειµένου να αποφεύγονται απειλές ως προς αυτήν. Έτσι: 

• Κάθε µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο 

αντικειµενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόµενου. 

• Ο Ορκωτός Ελεγκτής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει µια έντιµη 

και αµερόληπτη γνώµη, οφείλει να µη αποδεχθεί την εργασία ή να διακόψει την 

ανατεθείσα σε αυτόν εργασία, αν 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.Ε.Λ.  

Για την µη αποδοχή ή τη διακοπή της εργασίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή, 

εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπει το Σ.Ο.Ε.Λ. και όπου 

συντρέχει περίπτωση, οι οριζόµενες από την παρ. 4 του πιο κάτω άρθρου 8 

διαδικασίες. 

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

ακόλουθους κανόνες, ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την 

αντικειµενικότητά του: 

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

επιτρέπει ο νόµος και για τις οποίες αρµοδίως έχει οριστεί.  

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

των παρεχόµενων από Ορκωτό Ελεγκτή επαγγελµατικών υπηρεσιών και 

σχετίζονται άµεσα µε το ανατεθέν σ’ αυτόν έργο.  

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση µπορεί να θεωρηθεί 

ότι επηρεάζει την αντικειµενικότητα του ελεγκτή. 

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

πρέπει να αποφεύγει να εκφράζει την κρίση του στις επιχειρηµατικές επιλογές 

ή αποφάσεις του ελεγχοµένου. 

o Να τηρεί αµερόληπτη στάση σε αντικρουόµενες απόψεις των ελεγχοµένων ή 

άλλων ενδιαφεροµένων, εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισµούς τις 
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αντικειµενικές διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται σε επιµελή 

εργασία του. 

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

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

πόρισµα του ελέγχου του. 

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

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

o Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον ελεγχόµενο υπηρετούν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα. 

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

υπερβαίνουν το µέτρο της απλής φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας στον 

επαγγελµατικό χώρο αυτού. 

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

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

επαγγελµατικές υπηρεσίες, αν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για την 

ανάθεση, την εκτέλεση και την τιµολόγηση της κάθε συγκεκριµένης 

υπηρεσίας του. 

o Να τηρεί αυστηρά τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του 

Εποπτικού Συµβουλίου για τα ασυµβίβαστα και τις απαγορεύσεις ως προς το 

επάγγελµα, καθώς και για τις διαδικασίες αποδοχής και γνωστοποίησης κάθε 

ανατιθέµενης σ’ αυτόν εργασίας. 

• Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή ή σε ελεγκτικό φορέα η µε οποιοδήποτε τρόπο 

διαπραγµάτευση ή εκ των υστέρων µείωση της νόµιµης αµοιβής ελέγχου.  

Παρέκκλιση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται µόνο αν συντρέχει ειδικά 

αιτιολογηµένος λόγος και έχει ληφθεί σχετική έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου. 

• Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή η ανάληψη του υποχρεωτικού από νόµο ελέγχου 

µιας οικονοµικής µονάδας, στην οποία ο ίδιος ή µέλος της διοίκησης του ελεγκτικού 

φορέα του έχει διατελέσει µέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από το διορισµό του 

ως τακτικού ελεγκτή της οικονοµικής αυτής µονάδας:  

o είτε µέλος της διοίκησης, 

o είτε διευθυντικό στέλεχος, 

o είτε οικονοµικός, λογιστικός ή φορολογικός σύµβουλος ή εσωτερικός 

ελεγκτής, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε 
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κύριο αντικείµενο την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα. 

Η απαγόρευση αυτή µπορεί να αρθεί µόνο ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση 

του Εποπτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

(www.soel.gr)  

 

 

3.3.2.3 Εχεµύθεια του Ελεγκτή 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο και να µην αποκαλύπτει 

γεγονότα και πληροφορίες που έγιναν γνωστά σε αυτόν µέσα από τις ελεγκτικές διεργασίες 

παρά µόνο αν πηγάζει τέτοια υποχρέωση από το νόµο τα επαγγελµατικά πρότυπα και τις 

Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Εποπτικό Συµβούλιο. Απαγορεύεται εξάλλου να 

χρησιµοποιεί τις πληροφορίες αυτές για δικό του όφελος ή όφελος τρίτων παρά µόνο ενώπιον 

της δικαστικής αρχής ή του πειθαρχικού συµβουλίου. Ο Ελεγκτής οφείλει να τηρεί το 

επαγγελµατικό απόρρητο ακόµη και µετά τη λήξη της θητείας του και να υπενθυµίζει στους 

βοηθούς του την υποχρέωση που έχουν και οι ίδιοι να το τηρούν. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει 

και για τους διοικητικούς και τους τεχνικούς συµβούλους του κάθε ελεγκτικού φορέα, καθώς 

και τα όργανα ποιοτικού ελέγχου του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

 

3.3.2.4 Ποιοτική Επάρκεια Εργασιών Ελέγχου 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται για κάθε εργασία που εκτελεί να ακολουθεί τα 

εγκεκριµένα από το Εποπτικό Συµβούλιο ελεγκτικά πρότυπα και οδηγίες και να τηρεί σε 

ιδιαίτερο φάκελο για πέντε τουλάχιστον χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού ή της Έκθεσης Ελέγχου, τα φύλλα εργασίας και τα υπόλοιπα στοιχεία του 

ελέγχου, τα οποία και οφείλει να παραδίδει χωρίς καµία καθυστέρηση όταν ζητηθούν από το 

Εποπτικό Συµβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. για ποιοτικό έλεγχο. 
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 Από τα περιεχόµενα του φάκελου ή των φύλλων εργασίας και λοιπών στοιχείων, 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι: α) Κατά την εκτέλεση της συγκεκριµένης ελεγκτικής εργασίας 

εφαρµόστηκαν τα πρότυπα Ελέγχου και Εκθέσεων καθώς και οι εκδοθείσες από το Σ.Ο.Ε.Λ. 

τεχνικές οδηγίες και ότι λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της νοµοθεσίας και του Καταστατικού, 

που διέπουν την ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, β) Τα φύλλα εργασίας και τα λοιπά στοιχεία 

αυτά στηρίζουν επαρκώς τη γνώµη του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

σχετικό Πιστοποιητικό ή Έκθεση του ελέγχου του. 

Οποιαδήποτε άρνηση ή καθυστέρηση χωρίς λόγο παράδοσης των ζητούµενων 

φακέλων στο Εποπτικό Συµβούλιο παραπέµπεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. µε 

την αιτιολογία της σκόπιµη παράβαση κανονιστικής διάταξης. Όποια κενά ή άλλες ουσιώδεις 

ελλείψεις που θα καταγραφούν κατά την εξέταση του φακέλου ελέγχου που θα οδηγούν στην 

αδυναµία εξαγωγής συµπεράσµατος παραπέµπονται επίσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ε.Λ.Τ.Ε.. 

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

εξετάσουν και να επαληθεύσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την 

κρίση τους, επιδρά στην ποιότητα και τη νοµιµότητα των προσφεροµένων από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή και τους βοηθούς του υπηρεσιών, ακόµη και της επιτόπου επίσκεψης των 

εντεταλµένων οργάνων στα γραφεία των εταιριών που ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή. 

 

 

3.3.2.5 ∆ιαφήµιση – Αθέµιτος Ανταγωνισµός 

 

 

Ο Ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρία δεν πρέπει να διαφηµίζεται ή να προβάλλει τις 

επαγγελµατικές υπηρεσίες του ή το όνοµά του ή την επωνυµία του, µε τρόπο που υποβαθµίζει 

τον κλάδο, ή θέτοντας σε αµφιβολία την επαγγελµατική επάρκεια άλλων Ορκωτών Ελεγκτών 

ή ελεγκτικών εταιριών. Απαγορεύεται ακόµη σε Ορκωτό Ελεγκτή ή ελεγκτικό φορέα η 

υποβολή προσφοράς παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη πρόσκληση του 

ενδιαφερόµενου που έχει γνωστοποιηθεί στο Σ.Ο.Ε.Λ. και χωρίς την τήρηση των λοιπών 

προϋποθέσεων και διαδικασιών που ορίζονται από νόµο ή αποφάσεις του Εποπτικού 

Συµβουλίου. Η υποβολή τέτοιας προσφοράς καθώς και η µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση ή 

δέσµευση µείωσης της νόµιµης αµοιβής ελέγχου, χωρίς σχετική έγκριση του Εποπτικού 

Συµβουλίου, αποτελεί πράξη ιδιαίτερα αναξιοπρεπή και αθέµιτη.  
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Κάθε διευθύνων σύµβουλος, εταίρος ή διαχειριστής ενός ελεγκτικού φορέα, 

υποχρεούται να παραδίδει χωρίς καθυστέρηση στο εντεταλµένο όργανο δεοντολογικού 

ελέγχου του Σ.Ο.Ε.Λ. τα βιβλία και στοιχεία του φορέα και να παρέχει τις ζητούµενες 

πληροφορίες, αναφορικά µε τον προσδιορισµό, την τιµολόγηση και την είσπραξη της 

αµοιβής συγκεκριµένης εργασίας, καθώς και µε την τήρηση των προβλεποµένων από νόµο ή 

αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου προϋποθέσεων και διαδικασιών ανάληψης, εκτέλεσης 

και γνωστοποίησης προς το Σ.Ο.Ε.Λ. της κάθε προσφερόµενης σε ελεγχόµενους ή τρίτους 

υπηρεσίας. 

 

 

3.3.2.6 Σχέσεις µε Συναδέλφους και Ελεγκτικούς Φορείς 

 

 

Ο Ελεγκτής οφείλει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίµηση έναντι 

όλων των άλλων µελών του Σώµατος, είτε αυτά είναι παρόντα είτε είναι απόντα και να 

προασπίζει τα νόµιµα δικαιώµατά από την άσκηση των καθηκόντων τους. Όταν του 

ανατίθεται ένας κατά νόµο υποχρεωτικός έλεγχος, τον οποίο προηγουµένως ασκούσε άλλος 

Ορκωτός Ελεγκτής, οφείλει να ρωτήσει εγγράφως πριν από την ανάληψη του ελέγχου τον 

προηγούµενο ελεγκτή για ποιους λόγους αποµακρύνθηκε από το συγκεκριµένο έλεγχο µε 

κοινοποίηση προς το Εποπτικό Συµβούλιο. Αν λοιπόν ο απερχόµενος Ορκωτός Ελεγκτής έχει 

λόγους να πιστεύει ότι η αποµάκρυνσή του από τον έλεγχο µιας επιχείρησης οφείλεται σε 

διαφωνία της ως προς παρατήρηση ή άλλη αιτία σχετιζόµενη µε τον έλεγχο ή µε τη 

διατύπωση του σχετικού Πιστοποιητικού ή Έκθεσης του ελέγχου του, οφείλει µέσα σε πέντε 

ηµέρες αφότου έλαβε γνώση της αποµάκρυνσής του να αναφέρει εγγράφως τους λόγους 

αυτούς στον διορισµένο νέο ελεγκτή, µε κοινοποίηση προς το Εποπτικό Συµβούλιο.  

Αποτελεί υποχρέωση των ελεγκτικών εταιριών να µην προβούν σε διορισµό τακτικού 

ελεγκτή για µια επιχείρηση, αν γνωρίζουν ότι αυτή δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τη νόµιµη 

αµοιβή ελέγχου προηγούµενης χρήσης ή χρήσεων. Η επιφύλαξη αυτή γνωστοποιείται 

εγγράφως στην διοίκηση της οικονοµικής µονάδας, µε κοινοποίηση προς το Εποπτικό 

Συµβούλιο και µπορεί να αρθεί µόνο ύστερα από την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αµοιβής 

ή µε ειδική έγκριση του Εποπτικού Συµβουλίου. Εάν ο έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει και 

διαπιστωθεί έπειτα, ο ελεγκτής υποχρεούται να ζητήσει εγγράφως από το Εποπτικό 

Συµβούλιο τη διακοπή του ελέγχου. Αν αυτό την εγκρίνει, ο Ορκωτός Ελεγκτής υποχρεούται 
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να ζητήσει από τη διοίκηση της ελεγχόµενης µονάδας τη σύγκληση έκτακτης γενικής 

συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων της, προς την οποία γνωστοποιεί τη διακοπή του ελέγχου 

του, µαζί µε τους λόγους που επέβαλαν τη διακοπή αυτή. 

 

 

3.3.2.7 Προστασία του Κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. 

 

 

∆εν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθµιση του επιστηµονικού 

και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. και των Ορκωτών Ελεγκτών ή των ελεγκτικών 

φορέων που είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ., καθώς και ο σχολιασµός 

της ποιότητας των προσφερόµενων από Ορκωτούς Ελεγκτές ή ελεγκτικούς φορείς υπηρεσιών 

εκτός από την εµπιστευτική αναφορά προς το Εποπτικό Συµβούλιο ή στα απ’ αυτό 

εντεταλµένα όργανα ποιοτικού ελέγχου.  

Υποβάθµιση του επιστηµονικού και επαγγελµατικού κύρους του Σ.Ο.Ε.Λ. υφίσταται 

όταν ο Ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρία: α) τηρεί ή ισχυρίζεται ότι τηρεί ελεγκτικές ή 

λογιστικές αρχές και πρότυπα διαφορετικά από τα παραδεχόµενα από την εθνική νοµοθεσία 

και από το Σ.Ο.Ε.Λ. β) παρεκκλίνει συνεχώς από αποφάσεις και οδηγίες του Εποπτικού 

Συµβουλίου, γ) εκδηλώνεται ανάρµοστη συµπεριφορά κατά οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ., µε 

εκφράσεις ή ειρωνικά σχόλια, για αποφάσεις και ενέργειες που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες 

και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών, δ) εκδηλώνεται απρεπής συµπεριφορά κατά οργάνου 

του ελεγχοµένου, κατά συναδέλφου µέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. ή κατά της διοίκησης ελεγκτικού 

φορέα. 

(πηγές κεφαλαίου 3.3.2: www.soel.gr , Νεγκάκης Χ. – Ταχυνάκης Π. 2013) 

 

 

3.4 Ευθύνη Ελεγκτών 

 

 

Ο Ελεγκτής φέρει ευθύνη για την ορθότητα των αποτελεσµάτων του ελέγχου του προς την 

ελεγχόµενη εταιρία αλλά και προς τρίτους που πιθανόν να ζηµιωθούν από λάθη ή 

παραλήψεις του. Η ευθύνη του ελεγκτή διακρίνεται σε αστική, ποινική και πειθαρχική. 
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Αστική ευθύνη του ελεγκτή υπάρχει όταν υπάρχει παράβαση καθήκοντος, πταίσµα 

και ζηµία. Για να θεωρηθεί πταίσµα δεν αρκεί η ελαφρά αµέλεια αλλά πρέπει να αποδειχθεί 

βαριά αµέλεια ή ακόµη και δόλος από µέρους του ελεγκτή λόγω των οποίων προκλήθηκε 

ζηµιά στην ελεγχόµενη ή σε τρίτο που εµπιστεύτηκε το έργο του. Όποια αξίωση κατά του 

ελεγκτή παραγράφεται σε διάστηµα δύο ετών. 

Ποινική ευθύνη του ελεγκτή µε βάση το νόµο ν.2190/1920 υπάρχει στις εξής τρεις 

περιπτώσεις: α) όταν θεωρεί παράνοµα τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης 

εταιρίας, β) όταν παραβαίνει το καθήκον της εχεµύθειας και γ) όταν δεν δηλώσει κώλυµα 

διορισµού του ως ελεγκτή σε µια επιχείρηση λόγω π.χ. συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρίας. 

 Πειθαρχική ευθύνη του ελεγκτή σύµφωνα µε το Π.∆. 226 /1992 υπάρχει όταν αυτός: 

α) ασκεί πληµµελώς τα καθήκοντά του, β) επιδεικνύει ανάρµοστη συµπεριφορά, στην οποία 

περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση της αµοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου, γ) προβεί σε 

παράβαση νόµου ή κανονιστικής διάταξης ή δεοντολογικών κανόνων που αναφέρονται στην 

επαγγελµατική του κατάσταση και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Οι 

πειθαρχικές ποινές που επιβάλλει το ∆.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι οι εξής: 1) σύσταση, 2) 

επίπληξη, 3) Προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων επί των ατοµικών ή 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως δώδεκα 

(12) µήνες, 4) πρόστιµο ύψους έως 100.000 για τα φυσικά πρόσωπα και 1.000.000€ για τα 

νοµικά πρόσωπα 5) προσωρινή αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας έως δύο έτη  6) 

Οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας και διαγραφή από το Μητρώο Ελεγκτών. 

(Καζατζής Χ.,2006, ∆ΠΕ 240) 

 

 

3.5 Στάδια Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 

Από τη στιγµή που γίνει η ανεύρεση και αναδοχή του πελάτη – ελεγχόµενου, ο ελεγκτής 

ξεκινάει την ελεγκτική του εργασία, η οποία µπορεί να διαχωριστεί σε στάδια. Τα στάδια 

αυτά είναι ενδεικτικά και ακολουθούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε ελέγχου. 

 Το πρώτο στάδιο του ελέγχου είναι η προκαταρτική εργασία του ελεγκτή. Στο 

στάδιο αυτό, ο ελεγκτής έχει ως στόχο να κατανοήσει το περιβάλλον του πελάτη του 

εξωτερικό (κλάδος, νοµοθεσία) και εσωτερικό (διοίκηση, εσωτερικός κανονισµός, οργάνωση 

λογιστηρίου). Αυτό το πετυχαίνει µε επισκέψεις στα γραφεία της επιχείρησης, συνοµιλίες µε 
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υπαλλήλους ή και µε διοικούντες την επιχείρηση ή ακόµη και διαβάζοντας το καταστατικό ή 

και σηµειώσεις προηγούµενων ελεγκτών. 

 Το δεύτερο στάδιο του ελέγχου είναι η µελέτη και αξιολόγηση του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Ο ελεγκτής πρώτα διερευνά κατά πόσο υπάρχει στη 

επιχείρηση σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (µελετώντας  την λογιστική οργάνωση της, τις 

µεθόδους και τεχνικές που ακολουθεί, φακέλους ελέγχου προηγούµενων χρήσεων κ.α.) και 

εάν υπάρχει πόσο αποτελεσµατικό είναι αυτό. Από την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου κρίνεται κατά πολύ η αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων της 

ελεγχόµενης. 

 Το τρίτο στάδιο του ελέγχου αφορά τον κύριο έλεγχο του εξωτερικού ελεγκτή. Εδώ 

διαπιστώνει την ορθή τήρηση και εφαρµογή των γενικά παραδεκτών αρχών της λογιστικής 

και την ειλικρίνεια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης. Στο 

στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των αποθεµάτων, των 

χρηµατικών διαθεσίµων, των χρεογράφων και απαιτήσεων, των εσόδων και εξόδων της 

επιχείρησης, των µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων αλλά και της καθαρής 

θέσης της ελεγχόµενης και όποιου άλλου χρηµατοοικονοµικού ή µη στοιχείου κρίνει ο 

ελεγκτής απαραίτητο για να ολοκληρώσει τον έλεγχο του και να εξάγει συµπεράσµατα. 

 Στο τελευταίο στάδιο ο ελεγκτής αξιολογεί την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

στοιχείων που έχει συλλέξει από τα προηγούµενα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας και, 

βασιζόµενος σε αυτά, συντάσσει την έκθεση ελέγχου. 

(Παπάς Α. 1999) 

 

 

3.6 Ελεγκτικά Τεκµήρια 

 

 

Ελεγκτικά τεκµήρια είναι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που συγκεντρώνει ο ελεγκτής ως 

αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της γνώµης του στην έκθεση ελέγχου. Τα τεκµήρια 

αυτά συλλέγονται από: 

• τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία: είναι η σηµαντικότερη πηγή αποδεικτικών 

στοιχείων της επιχείρησης. Σε αυτά εµφανίζονται όλες οι συναλλαγές της επιχείρησης 

ενώ η αξιοπιστία τους επηρεάζεται σηµαντικά από την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 



49 

 

• Τον εσωτερικό έλεγχο: από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, ο ελεγκτής µπορεί να 

εκτιµήσει την πιθανότητα εµφάνισης σφαλµάτων στις οικονοµικές καταστάσεις και µε 

βάση αυτό να προσδιορίσει την ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να 

συλλέξει για τον έλεγχό του. 

• Τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία: είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν φυσική 

ύπαρξη µέσα στην επιχείρηση. Η καταµέτρηση του ταµείου, ένα µηχάνηµα στην 

παραγωγική διαδικασία είναι παραδείγµατα φυσικών αποδεικτικών στοιχείων. Ο 

ελεγκτής εδώ θα πρέπει να φροντίσει να µην συγχέει πάντα την φυσική ύπαρξη των 

στοιχείων µε την κυριότητά τους και να εκτιµά πάντα, όχι µόνο την ποσότητα, αλλά 

και την ποιότητά τους προκειµένου να προσδιορίσει την αξία τους. 

• Τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία: αποτελούν τα έγγραφα που αποστέλλονται 

στους ελεγκτές είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από τρίτους που 

συναλλάσσονται µε αυτήν (πελάτες, τράπεζες, προµηθευτές). Τα δεύτερα θεωρούνται 

συνήθως περισσότερο αξιόπιστα λόγω ακριβώς της ανεξαρτησίας της πηγής τους από 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

• Τα προφορικά αποδεικτικά στοιχεία: εξασφαλίζονται µέσω συνεντεύξεων και 

συζητήσεων µε στελέχη της επιχείρησης. Η κύρια αδυναµία τους είναι η δυσκολία 

στην διασταύρωσή τους και η περιορισµένη αποδεικτική τους ισχύς.  

• Την επανεκτέλεση – επανυπολογισµό: ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

επαληθεύει µαθηµατικούς υπολογισµούς που έχουν γίνει από την ελεγχόµενη 

επιχείρηση. Παραδείγµατα τέτοιων υπολογισµών είναι η επαλήθευση του ποσού των 

αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αθροίσεις ενός 

λογαριασµού για την επαλήθευση του συνολικού ποσού, επαλήθευση του ποσού των 

προβλέψεων ή ακόµη και του υπολογιζόµενου ποσού αποθεµατικών. 

• Τους αριθµοδείκτες: µε τη µελέτη των αριθµοδεικτών, ο ελεγκτής ανακαλύπτει τα 

σηµεία  στα οποία πρέπει να διευρύνει τον έλεγχό του. Όταν για παράδειγµα ο 

αριθµοδείκτης µικτού κέρδους επί των πωλήσεων έχει µεταβληθεί σηµαντικά από την 

προηγούµενη χρήση, ο ελεγκτής οδηγείται στο να εξετάσει ενδελεχώς το κόστος 

πωληθέντων και τα αποθέµατα προκειµένου να βρει την αιτία της µεταβολής. Γενικά, 

αν τα µεγέθη των αριθµοδεικτών δεν θεωρούνται εύλογα ή παρουσιάζονται 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των ετών, ο ελεγκτής εστιάζει στο να εξετάσει την 

αιτία αυτού. 

(Καζατζής Χ.,2006, ∆ΠΕ 610) 
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Τα ελεγκτικά τεκµήρια που θα χρησιµοποιηθούν από τον ελεγκτή θα πρέπει να είναι 

επαρκή και κατάλληλα. 

Η επάρκεια των ελεγκτικών τεκµηρίων αφορά την ποσότητά τους. Η επαρκής ποσότητα 

ελεγκτικών τεκµηρίων για κάθε έλεγχο εξαρτάται κάθε φορά από την εκτίµηση του ελεγκτή 

για πιθανό κίνδυνο σφάλµατος αλλά και από την καταλληλότητα των τεκµηρίων που έχουν 

συλλεχθεί. 

Η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων αφορά την ποιότητά τους, το κατά πόσο 

µπορεί δηλαδή να βασιστεί σε αυτά η γνώµη του ελεγκτή. Τα ελεγκτικά τεκµήρια θεωρούνται 

κατάλληλα όταν ισχύουν τα παρακάτω: 

• Είναι σχετικά µε τον σκοπό του ελέγχου 

• Είναι αντικειµενικά, αποδίδουν δηλαδή την πραγµατικότητα και δεν επηρεάζονται 

από άλλους παράγοντες 

• Είναι αξιόπιστα. Η αξιοπιστία τους αυξάνεται όταν αυτά προέρχονται από εξωτερικές 

από την επιχείρηση πηγές, αποκτώνται άµεσα από τον ελεγκτή, αποτυπώνονται σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και προέρχονται από πρωτότυπα έγγραφα. 

• Είναι επαληθεύσιµα, µπορούν δηλαδή εύκολα να επανελεγχθούν για την 

καταλληλότητά τους από άλλους ελεγκτές. 

• Είναι αυθεντικά, φέρουν δηλαδή όλα τα γνήσια χαρακτηριστικά και έχουν 

περιορισµένη πιθανότητα πλαστογράφησης. 

(∆ΠΕ 200, ∆ΠΕ 500) 

 

 

3.7 Έκθεση Ελέγχου 

 

 

3.7.1 Περιεχόµενο Εκθέσεων Ελέγχου 

 

 

Στις εκθέσεις ελέγχου διατυπώνεται η γνώµη του ελεγκτή σχετικά µε την αξιοπιστία των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης. Είναι το σηµαντικότερο στοιχείο 

της όλης διαδικασίας ελέγχου καθώς είναι το µόνο που µπορούν να πληροφορηθούν και να  

χρησιµοποιήσουν οι µέτοχοι, οι επενδυτές και όποιος άλλος τρίτος ενδιαφέρεται να 

ενηµερωθεί για την ελεγχόµενη επιχείρηση. 
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Η έκθεση ελέγχου που συντάσσει ο ελεγκτής πρέπει να είναι έγγραφη, είτε σε έντυπη 

µορφή είτε σε ηλεκτρονικό µέσο. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, η έκθεση του 

ελεγκτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τίτλο: µε τον οποίο δηλώνεται ότι η έκθεση συντάχθηκε από ανεξάρτητο ελεγκτή 

• Παραλήπτη: συνήθως η έκθεση απευθύνεται στην ελεγχόµενη επιχείρηση, τους 

µετόχους ή την διοίκησή της 

• Εισαγωγική παράγραφο: προσδιορίζει την επιχείρηση της οποίας οι καταστάσεις 

δηλώνει ότι έχουν ελεγχθεί, αναφέρει τις συγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις που 

ελέχθησαν και την περίοδο στην οποία αυτές αναφέρονται. 

• Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις: περιγράφει την ευθύνη 

της διοίκησης της επιχείρησης για τη σύµφωνη µε το νόµο ή κανονισµό κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων και την απαλλαγή τους από ουσιώδη σφάλµατα λόγω 

απάτης ή λάθους. 

• Ευθύνη του ελεγκτή: η ευθύνη του ελεγκτή είναι να διατυπώσει τη γνώµη του για τις 

οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης και αυτό πρέπει να 

διατυπώνεται ρητά στην έκθεση ελέγχου. Επίσης έχει ευθύνη να αναφέρει τα πρότυπα 

βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο έλεγχος (∆ΠΕ, ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα). 

• Γνώµη του ελεγκτή: εδώ ο ελεγκτής παραθέτει τη γνώµη του για τις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Είναι το κύριο σηµείο της έκθεσης ελέγχου καθώς 

βάσει της γνώµης του ελεγκτή θα κριθεί το κύρος των καταστάσεων της ελεγχόµενης.  

• Υπογραφή του ελεγκτή: ο ελεγκτής υπογράφει την έκθεση είτε µε το όνοµα του είτε 

µε το όνοµα της ελεγκτικής εταιρίας είτε και µε τα δύο. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

χρειάζεται να αναγράψει και την αναγνώριση του ίδιου και της ελεγκτικής εταιρίας 

από το Σ.Ο.Ε.Λ. προκειµένου να διενεργεί ελέγχους. 

• Ηµεροµηνία έκθεσης ελεγκτή: θεωρείται ότι ο ελεγκτής είναι ενήµερος και εξέτασε 

όλα τα γεγονότα που προέκυψαν µέχρι την ηµεροµηνία που υπογράφει την έκθεση 

ελέγχου. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να είναι προγενέστερη αυτής της σύνταξης 

όλων των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης και της ανάληψης της ευθύνης 

γι’ αυτές από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

• ∆ιεύθυνση ελεγκτή: στην έκθεση του ελεγκτή θα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος όπου 

ο ελεγκτής ασκεί τα καθήκοντά του. 

(∆ΠΕ 700) 
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3.7.2 Είδη Γνώµης Ελεγκτή 

 

 

Ανάλογα µε τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, συντάσσει και την έκθεση ελέγχου. Η µορφή της 

έκθεσης ελέγχου διαφέρει µε γνώµονα τη γνώµη που αποκόµισε και τελικά θα διατυπώσει 

στην έκθεσή του. 

 Τα είδη της γνώµης του ελεγκτή τα οποία αποτυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου είναι: 

� Σύµφωνη γνώµη  

Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη όταν, βάσει των ελεγκτικών 

τεκµηρίων που έχει συλλέξει, θεωρεί ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης απεικονίζουν επακριβώς την κατάστασή της. Τα ελεγκτικά τεκµήρια στα 

οποία βασίζεται ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα προκειµένου η 

γνώµη του να είναι αντικειµενική. 

� Σύµφωνη γνώµη µε θέµατα έµφασης 

Η περίπτωση αυτή, όπως και στην σύµφωνη γνώµη, ο ελεγκτής πιστεύει ότι οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν επακριβώς την κατάσταση της 

οικονοµικής µονάδας, όµως θεωρεί ότι θα πρέπει να δώσει στους χρήστες της έκθεσης 

ελέγχου ορισµένες ακόµη πληροφορίες, οι οποίες όµως δεν θίγουν το κύρος των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης. Συνήθως σύµφωνη γνώµη µε θέµατα 

έµφασης εκδίδεται στην περίπτωση που κρίνεται αβέβαια η συνέχιση της δραστηριότητας 

της επιχείρησης ή όταν ο ελεγκτής επιθυµεί να δώσει έµφαση σε θέµατα που αναλύονται 

στο Προσάρτηµα. 

� Σύµφωνη γνώµη µε εξαίρεση (γνώµη µε επιφύλαξη) 

Ο ελεγκτής εκφράζοντας γνώµη µε εξαίρεση σηµαίνει ότι έχει εντοπίσει στοιχεία που 

επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, όχι όµως τόσο ώστε να θίγουν το κύρος τους. 

Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που υπάρχουν παρατηρήσεις του ελεγκτή οι οποίες δεν 

συνεπάγονται την έκδοση έκθεσης ελέγχου µε αρνητική γνώµη, εκδίδεται γνώµη µε 

επιφύλαξη. Παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι η διαφωνία του ελεγκτή µε τη 

λογιστική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, ή παράβαση νόµου από µέρους της 

επιχείρησης µε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της. 
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� Άρνηση έκδοσης γνώµης 

Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναµία από τον ελεγκτή να εκφράσει γνώµη επί των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης εκδίδει έκθεση ελέγχου 

µε άρνηση γνώµης. Η αδυναµία αυτή προέρχεται κυρίως από τη µη συλλογή επαρκών και 

κατάλληλων ελεγκτικών τεκµηρίων προκειµένου να αποκτήσει σαφή και τεκµηριωµένη 

άποψη για τις οικονοµικές καταστάσεις. Συνήθεις περιπτώσεις άρνησης έκδοσης γνώµης 

συναντώνται στις περιπτώσεις ουσιαστικού περιορισµού στην έκταση του ελέγχου ή 

σοβαρής αβεβαιότητας η οποία επηρεάζει σηµαντικά τη θέση της ελεγχόµενης. 

� Αρνητική γνώµη 

Έκθεση ελέγχου µε έκφραση αρνητικής γνώµης από τον ελεγκτή εκδίδεται όταν αυτός 

θεωρεί ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης επιχείρησης δεν 

απεικονίζουν επακριβώς την κατάστασή της. Αποτελεί τη δυσµενέστερη για την 

επιχείρηση γνώµη του ελεγκτή που απεικονίζεται στην έκθεση ελέγχου. Εκφράζεται από 

τον ελεγκτή στις περιπτώσεις που υπάρχουν από αυτόν παρατηρήσεις ιδιαίτερα 

σηµαντικές που επηρεάζουν την εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ως τέτοιες παρατηρήσεις µπορούν να αναφερθούν η µη σύνταξη ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων ενώ υπήρχε υποχρέωση, η µη σύνταξη κατάστασης ταµειακών 

ροών, η µη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και όποια άλλη παρατήρηση του ελεγκτή είναι τόσο σηµαντική που δεν 

θα µπορούσε να αποδοθεί µε την παράθεση εξαιρέσεων καθώς ακόµα και µε αυτόν τον 

τρόπο θα οδηγούσε σε παραπλάνηση επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 

(Καραµάνης Κ.,2008, ∆ΠΕ 705, ∆ΠΕ 706) 

 

 

3.8 Φύλλα Εργασίας 

 

 

Σε εύλογο χρονικό διάστηµα (όχι άνω των εξήντα ηµερών) από την ηµεροµηνία της έκθεσης 

ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να ολοκληρώσει τον τελικό φάκελο του ελέγχου. Ο φάκελος 

ελέγχου αποτελείται από φακέλους σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνουν τα 

στοιχεία που τεκµηριώνουν τον έλεγχο, τα φύλλα εργασίας. 
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Ως φύλλα εργασίας εννοούνται τα αρχεία που περιλαµβάνουν όλα τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που χρησιµοποιήθηκαν στον έλεγχο και όλες τις ελεγκτικές διαδικασίες που 

ακολούθησε ο ελεγκτής καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε. 

Τα φύλλα εργασίας πρέπει να είναι δοµηµένα µε τέτοιον τρόπο, ώστε ένας τρίτος 

έµπειρος ελεγκτής να µπορέσει να βγάλει συµπεράσµατα σχετικά µε τη φύση, τον χρόνο και 

την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν στον συγκεκριµένο έλεγχο, τα 

αποτελέσµατα των διαδικασιών αυτών, τη συλλογή των ελεγκτικών τεκµηρίων και τα τυχόν 

ζητήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι κάθε 

φύλλο εργασίας συντάσσεται µε τον ίδιο τρόπο από τον ελεγκτή. Η µορφή, το περιεχόµενο 

και η έκταση των φύλλων εργασίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως: 

• Το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της οντότητας 

• Τη φύση των διαδικασιών ελέγχου που πρόκειται να εκτελεστούν 

• Τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος που εντοπίστηκαν 

• Τη σηµαντικότητα των ελεγκτικών τεκµηρίων που αποκτήθηκαν 

• Τη φύση και την έκταση των εξαιρέσεων που εντοπίστηκαν 

• Την ανάγκη τεκµηρίωσης ενός συµπεράσµατος 

• Τη µεθοδολογία ελέγχου και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 

(∆ΠΕ 230) 

 Σηµαντικός επίσης παράγοντας είναι ο βαθµός στον οποίο ο ελεγκτής χρησιµοποιεί 

την επαγγελµατική του κρίση για να καταλήξει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τον έλεγχο που 

διενεργεί. Ιδιαίτερα τότε, οι κρίσεις αυτές θα πρέπει να είναι απολύτως τεκµηριωµένες 

προκειµένου να ενισχυθεί η αντικειµενικότητά τους και να διευκολυνθεί τυχόν 

µεταγενέστερος έλεγχος. 

 Η ταξινόµηση των φύλλων εργασίας γίνεται συνήθως σε δύο φακέλους, τον µόνιµο 

φάκελο και τον τρέχων φάκελο χρήσεως. Ο µόνιµος φάκελος περιλαµβάνει το καταστατικό 

της επιχείρησης, τυχόν κανονισµό λειτουργίας, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, µισθωτήρια 

συµβόλαια, φορολογικές δηλώσεις προηγούµενων ετών, και γενικά πληροφοριακά για την 

εταιρία στοιχεία και παραµένει στην εταιρία για χρήση σε τυχόν επόµενο έλεγχο. Ο φάκελος 

χρήσεως περιλαµβάνει στοιχεία µε ιδιαίτερη σηµασία για τον έλεγχο όπως την επιστολή 

ανάθεσης, στοιχεία για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης, οικονοµικές καταστάσεις της 

περιόδου που ελέγχθηκε, τις διαπιστώσεις του ελεγκτή κ.ά.. Λόγω της σηµαντικότητας των 

στοιχείων αυτών, παραµένουν στο αρχείο του ελεγκτή και είναι απόρρητα προς τρίτους. 
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4. ΠΟΛ 1159/2011 – Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

 

4.1 Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

 

Με την ΠΟΛ 1159/2011 αλλάζει ο τρόπος φορολογικού ελέγχου των Ανωνύµων Εταιριών, 

των Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης καθώς και των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών 

επιχειρήσεων. Ενώ, λοιπόν µε τις προϋπάρχουσες οδηγίες ο έλεγχος των εταιριών αυτών 

γινόταν απευθείας από τους φορολογικούς ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών, γίνεται 

πλέον, για ισολογισµούς που κλείνουν από 30/06/2011 και µετά, µέσω ελεγκτικών εταιριών 

και συγκεκριµένα από τους Νόµιµους Ορκωτούς Ελεγκτές. 

 Βάση της οδηγίας αυτής του υπουργείου Οικονοµικών, οι Ανώνυµες Εταιρίες και οι 

Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης ελέγχονται υποχρεωτικά πλέον από Ορκωτούς ελεγκτές σε 

ετήσια βάση σε όλα τα αντικείµενα που έχουν εφαρµογή στην εκάστοτε ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πραγµατοποιείται έλεγχος δαπανών, 

φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. ή Κ.Φ.Α.Σ. ή Κ.Φ.∆. (ανάλογα µε την χρήση που 

ελέγχεται), φορολογίας ακινήτων, έλεγχος για την ορθή απόδοση των παρακρατούµενων 

φόρων, έλεγχος για ενδοοµιλικές συναλλαγές και µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσµα του ελέγχου αυτού είναι η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την 

ελεγχόµενη επιχείρηση. 

 Το φορολογικό πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τµήµατα, την Έκθεση 

Φορολογικής Συµµόρφωσης και το Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών 

στοιχείων. Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή 

και έχει τη µορφή που αναφέραµε στην παράγραφο 3.7 της παρούσας εργασίας. Το 

Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων περιλαµβάνει τα πληροφοριακά 

στοιχεία που αφορούν την ελεγχόµενη εταιρία και ανάλυση των στοιχείων που αναφέρονται 

στην έκθεση του ελεγκτή. 

 Η Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης υποβάλλεται στην ελεγχόµενη επιχείρηση το 

αργότερο δέκα µέρες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

και στο υπουργείο Οικονοµικών ηλεκτρονικά έως την δέκατη µέρα του έβδοµου µήνα από τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου, συνοδεύεται δε, από τον αναλυτικό φάκελο τεκµηρίωσης 
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του ελέγχου. Στον φάκελο αυτό περιλαµβάνονται υποχρεωτικά το Προσάρτηµα των 

αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων και το πρόγραµµα του ελέγχου.  

Στο Προσάρτηµα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων περιγράφονται 

αναλυτικά οι ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν και τεκµηριώνεται η γνώµη του 

ελεγκτή ακόµη και στην περίπτωση που, βάσει των ευρηµάτων του ελέγχου, ο ελεγκτής 

θεωρεί ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης απεικονίζουν επακριβώς την 

κατάστασή της. Εδώ βεβαιώνεται ακόµη ότι η επιχείρηση ενηµερώθηκε εγγράφως για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και διατύπωσε εγγράφως τις παρατηρήσεις της.  Στο πρόγραµµα 

του ελέγχου περιγράφονται τα βήµατα που ακολούθησε ο ελεγκτής προκειµένου να 

ολοκληρώσει τον έλεγχό του. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ανάλυση του τρόπου µε τον 

οποίο επιλέχθηκε το δείγµα του ελέγχου, στην αναλυτική περιγραφή της εργασίας του 

ελεγκτή, στα ευρήµατα της εργασίας του και στο τελικό συµπέρασµα και τη γνώµη του 

ελεγκτή. 

Ο αναλυτικός φάκελος τεκµηρίωσης πρέπει να ολοκληρωθεί σε εξήντα µέρες από την 

υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο υπουργείο Οικονοµικών, 

Υποχρεωτικά διατηρείται από τον Ορκωτό Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο για διάστηµα 

τουλάχιστον επτά ετών και παρέχεται για έλεγχο όποτε αυτός ζητηθεί από τους αρµόδιους 

φορολογικούς ελεγκτές. Λόγω ακριβώς του πιθανού επανελέγχου της εκτελεσθείσας 

εργασίας του Ορκωτού Ελεγκτή από τους αρµόδιους ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών, 

η αναλυτική έκθεση τεκµηρίωσης θα πρέπει τουλάχιστον να δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς 

να επαληθεύσουν την εργασία του ελεγκτή και το τελικό συµπέρασµα του ελέγχου. 

 Ανάλογα µε τη γνώµη του ελεγκτή στην έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης 

διακρίνονται οι περιπτώσεις όπως αναλύθηκαν στην παράγραφο 3.7.2 του παρόντος. Αξίζει 

να σηµειώσουµε ότι σε περίπτωση γνώµης χωρίς επιφύλαξη, η φορολογική αρχή δέχεται 

κατ’ αρχήν τη γνώµη του ελεγκτή και η υπόθεση θα επανελεγχθεί µόνο στη περίπτωση που 

θα ανήκει στο δείγµα επανελέγχου, στη γνώµη µε θέµατα έµφασης εκδίδεται εντολή 

ελέγχου µόνο για τα θέµατα έµφασης, στη γνώµη µε επιφύλαξη ο έλεγχος γίνεται αν αυτό 

είναι εφικτό µόνο στα αντικείµενα που απαιτείται βάσει της έκθεσης του ελεγκτή ενώ στην 

περίπτωση αρνητικής γνώµης ή αδυναµίας έκδοσης γνώµης από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

εκδίδεται εντολή ελέγχου της επιχείρησης από τους φορολογικούς ελεγκτές του υπουργείου 

Οικονοµικών. 

 

 

 



58 

 

4.2 Επανέλεγχος από τους Φορολογικούς Ελεγκτές 

 

 

Προκειµένου να διαπιστωθεί η φορολογική συµµόρφωση των Νόµιµων Ελεγκτών και των 

ελεγκτικών γραφείων και να επαληθευθούν τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, το υπουργείο 

Οικονοµικών επιλέγει δείγµα αυτών προς επανέλεγχο από τους αρµόδιους φορολογικούς 

ελεγκτές. Έτσι, τουλάχιστον το 9% των εταιριών επανελέγχεται σε διάστηµα δεκαοκτώ 

µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ελεγκτές 

του υπουργείου Οικονοµικών. Πέρα όµως από το δείγµα του 9% των ελεγχθεισών εταιριών 

µπορούν να διενεργούνται και επιπλέον επανέλεγχοι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει: 

• Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές µε 

ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν 

παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή 

ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική 

πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδοµένων, µη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής 

Συµµόρφωσης από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις 

ηµεροµηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της, αναφορά από τους 

Νόµιµους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το 

φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους 

οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από 

τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 

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

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

• Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του 

κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο 

• Ευρήµατα του ποιοτικού ελέγχου, για τον Ορκωτό Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο 

• Άσκηση δίωξης κατά µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών 

στοιχείων, συναλλαγών µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώσεις 

που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 

2238/1994 (transfer pricing) 

(άρθρο 5 ΠΟΛ1159/2011) 
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Πέρα από τον έλεγχο από τη φορολογική αρχή, η Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και 

Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)  προβαίνει και σε ποιοτικό έλεγχο του έργου των ελεγκτών µε τον έλεγχο 

ενός φακέλου για κάθε νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο κάθε τριετία και ενός ή 

περισσοτέρων φακέλων κάθε έτος για κάθε ελεγκτική εταιρία µε τις επιπτώσεις που 

αναγράφονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας εργασίας. 

 

 

4.3 Ευθύνες Ορκωτών Ελεγκτών, Ελεγκτικών Γραφείων και Υπουργείου 

Οικονοµικών 

 

 

Το υπουργείο Οικονοµικών µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

έχει ευθύνη να παρέχει πληροφορίες στους Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εταιρίες τις οποίες 

ελέγχουν και να απαντά στα γραπτά ερωτήµατά τους για θέµατα τα οποία προκύπτουν κατά 

των έλεγχο των εταιριών αυτών. Σε περίπτωση που εταιρία, υπόχρεη να υπαχθεί σε έλεγχο 

από Ορκωτούς Ελεγκτές, δεν προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για τον έλεγχο αυτό, το 

υπουργείο έχει την ευθύνη του άµεσου ελέγχου της από την αρµόδια φορολογική αρχή. 

 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, πέραν των ευθυνών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 της 

παρούσας, ευθύνονται και για πράξεις ή παραλείψεις που δεν συνιστούν δόλο αλλά υπάρχει 

ζήτηµα διαφυγόντων κερδών από το δηµόσιο. Την ευθύνη για την καταβολή των κερδών 

αυτών φέρει η ελεγχόµενη εταιρία αλλά ο ελεγκτής υποχρεούται σε καταβολή προστίµου, µε 

συνυπόχρεο το ελεγκτικό γραφείο στο οποίο αυτός ανήκει. 

 

 

4.4 Συµπέρασµα Βάσει της ΠΟΛ 1159/2011 για την Επίδραση των 

Αποτελεσµάτων του Εξωτερικού Ελέγχου στον Φορολογικό Έλεγχο 

 

 

Με την απόφαση αυτή του υπουργείου Οικονοµικών εντείνεται η σηµασία του εξωτερικού 

ελέγχου των επιχειρήσεων. Ενώ λοιπόν, ο έλεγχος των επιχειρήσεων από εξωτερικούς 

Ορκωτούς Ελεγκτές γινόταν ως τότε προαιρετικά, η ΠΟΛ1159/2011 εισάγει τον υποχρεωτικό 

έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία ως προαπαιτούµενο για τις Ανώνυµες 

Εταιρίες και τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου που 
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διενεργείται πλέον υποχρεωτικά από τους Νόµιµους αυτούς Ελεγκτές, είναι καθ’ όλα δεκτά 

από το υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο, δειγµατοληπτικά µόνο, προχωρά σε έλεγχο αυτών 

από τη φορολογική αρχή. 

 Με την οργάνωση του επαγγέλµατος του Ορκωτού Ελεγκτή και τη θέσπιση κανόνων 

και ευθυνών, και µε βάση την πολιτική που πλέον εφαρµόζει το υπουργείο Οικονοµικών, ο 

φορολογικός έλεγχος βασίζεται στον εξωτερικό έλεγχο που ασκείται από τους Νόµιµους 

Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Ακόµη και στην περίπτωση επανελέγχου µιας 

επιχείρησης από τη φορολογική αρχή, τα αντικείµενα που θα ελεγχθούν και το εύρος που θα 

έχει ο έλεγχος στηρίζεται στη γνώµη που εξέφρασε ο Ορκωτός Ελεγκτής στην έκθεση 

φορολογικής συµµόρφωσης και στο φορολογικό πιστοποιητικό που έχει συντάξει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
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5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Βασικός σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή της διαδικασίας που εφαρµόστηκε 

για να πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη έρευνα. Παρουσιάζεται ο τρόπος που σχεδιάστηκε η 

παρούσα έρευνα καθώς και η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της. Ακόµη γίνεται µια προσεκτική περιγραφή του ερωτηµατολογίου , του 

δείγµατος της έρευνας, της µεθόδου συλλογής των πρωτογενών στοιχείων και προσδιορίζεται 

ο τρόπος επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων µε σκοπό την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της. 

 

 

5.2 Στόχος της Έρευνας 

 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να απαντήσει στα εξής ερωτήµατα: 

4. Ποιες είναι οι γνώσεις των Φορολογικών  Ελεγκτών σχετικά µε τον εξωτερικό 

έλεγχο των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία; 

5. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών για τον εξωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία; 

6. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών σχετικά µε την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στον φορολογικό έλεγχο; 
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5.3 Σχεδιασµός της Έρευνας 

 

 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας ζητήθηκε από Φορολογικούς Ελεγκτές του 

Υπουργείου Οικονοµικών να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που αφορούσε την 

επίδραση που έχουν στον φορολογικό έλεγχο τυχόν αποτελέσµατα προηγηθέντος εξωτερικού 

ελέγχου. Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε σε αυτούς είναι ατοµικό και αποτελείται από 

τέσσερις ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει εννέα ερωτήσεις που αφορούν τις γνώσεις που έχουν 

οι ερωτώµενοι σχετικά µε τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων  που πραγµατοποιείται 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Συγκεκριµένα αφορά το επίπεδο των 

γνώσεων που έχουν οι φορολογικοί ελεγκτές σχετικά µε την λειτουργία του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ερώτηση 1), τον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών εταιριών 

(ερώτηση 2), την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ερώτηση 3), τον ποιοτικό 

έλεγχο που ασκείται από την επιτροπή αυτή (ερώτηση 4), τον κώδικα επαγγελµατικής 

δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε.Λ. (ερώτηση 5), τη διαδικασία ελέγχου µιας επιχείρησης από 

Ορκωτό Ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία (ερώτηση 7), το µέγεθος της ευθύνης που φέρει ο 

εξωτερικός ελεγκτής για τα αποτελέσµατα του ελέγχου του (ερώτηση 8) και τις διεργασίες 

για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Εξωτερικούς – Νόµιµους 

Ελεγκτές (ερώτηση 9). 

Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από επτά ερωτήσεις για την άποψη των ερωτώµενων 

σχετικά µε τον έλεγχο των επιχειρήσεων από Νόµιµους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. 

Συγκεκριµένα αφορά τη γνώµη που έχουν οι φορολογικοί ελεγκτές σχετικά µε την 

αντικειµενικότητα του εξωτερικού ελέγχου (ερωτήσεις 10 και 13), την ανεξαρτησία του 

φορολογικού ελεγκτή (ερώτηση 11), το µέγεθος της ευθύνης που αυτός φέρει (ερώτηση 12), 

την χρησιµότητα του φορολογικού πιστοποιητικού (ερώτηση 14) καθώς και για το εάν ο 

δειγµατοληπτικός αλλά και ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου 

επαρκεί (ερωτήσεις 15 και 16). 

Στην Τρίτη ενότητα περιλαµβάνονται τρείς ερωτήσεις που αφορούν την αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου σε συγκεκριµένους φορολογικούς ελέγχους. 

Συγκεκριµένα ερευνάται εάν λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα του εξωτερικού ελέγχου 

από τους ερωτώµενους (ερώτηση 17) , εάν θα πρέπει κατά τη γνώµη τους να λαµβάνονται 

υπόψη (ερώτηση 18) και εάν θα πρέπει αυτό να είναι υποχρεωτικό (ερώτηση 19), 
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κυκλώνοντας την απάντηση µε το είδος του ελέγχου που πιστεύουν οι ίδιοι πως τους 

αντιπροσωπεύει στην κάθε ερώτηση (ΠΟΛ 1037/2005, ΠΟΛ 1072/2011, µερικός έλεγχος, σε 

όλους τους πλήρεις - τακτικούς ελέγχους, σε κανέναν έλεγχο, σε όλους τους φορολογικούς 

ελέγχους). 

Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικές µε τα δηµογραφικά στοιχεία του 

ερωτώµενου. Ποιο συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις αφορούν το φύλο του, την ηλικία του, το 

µορφωτικό του επίπεδο και τα χρόνια εµπειρίας του στον φορολογικό έλεγχο. Επίσης, κατά 

την εξέταση του ερωτηµατολογίου προστέθηκε ως δηµογραφικό στοιχείο και η ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο ερωτώµενος. 

Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε για τις δύο πρώτες ενότητες είναι η 5-βάθµια 

κλίµακα Likert. (Javeau C., 1996).  Στην ενότητα της γνώσης η κλίµακα είχε ως εξής: 1= 

Καθόλου, 2= Λίγο 3= Αρκετά 4= Πολύ 5= Πλήρης Γνώση. Στην ενότητα της άποψης των 

ερωτώµενων η κλίµακα είχε ως εξής: 1= Καθόλου, 2= Λίγο 3= Αρκετά 4= Πολύ 5= Πάρα 

Πολύ. Στην τρίτη ενότητα υπήρχαν τρείς ερωτήσεις µε κοινές απαντήσεις που αφορούσαν 

συγκεκριµένα είδη ελέγχου της φορολογικής διοίκησης. 

 

 

5.4 Περιγραφή ∆είγµατος 

 

 

Το δείγµα αποτελείται από Ελεγκτές Βεβαίωσης του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι θέσεις 

«Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους» στο 

Υπουργείο Οικονοµικών συστάθηκαν µε το άρθρο 4 του νόµου 3943/2011. Σύµφωνα µε αυτό 

οι θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών 

κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε. Σκοπός των Ελεγκτών Βεβαίωσης είναι ο φορολογικός έλεγχος 

των επιχειρήσεων, ενώ των Ελεγκτών Αναγκαστικής Είσπραξης, η είσπραξη των 

βεβαιωµένων από τον έλεγχο των Ελεγκτών Βεβαίωσης ποσών. Το δείγµα µας αποτελείται 

µόνο από τους Ελεγκτές Βεβαίωσης, καθώς είναι οι πλέον αρµόδιοι να απαντήσουν το 

ερωτηµατολόγιο αφού αυτοί απασχολούνται µε τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων στο 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

 Σύµφωνα µε την Αριθ. ∆6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 «Ανακατανοµή των θέσεων 

των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που 

έχουν κατανεµηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών µονάδων της Γενικής 
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Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων και κατανοµή τους στις υπηρεσίες αυτής», οι θέσεις των 

Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους φτάνουν τις 

3.731 (τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριανταµία). Εάν υποθέσουµε ότι έχουν καλυφθεί όλες οι 

θέσεις και ο αριθµός των Ελεγκτών Βεβαίωσης είναι περίπου ίδιος µε αυτός των Ελεγκτών 

Αναγκαστικής Είσπραξης, θεωρούµε ότι ο αριθµός των Ελεγκτών Βεβαίωσης του 

Υπουργείου Οικονοµικών ανέρχεται στους 1.866 (χίλιους οκτακόσιους εξήντα έξι). 

Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τυχαίο τρόπο. ∆ιανεµήθηκαν 105 ερωτηµατολόγια 

και απαντήθηκαν τα 82 λόγω κυρίως φόρτου εργασίας των ελεγκτών. Το δείγµα θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό και τα συµπεράσµατά της έρευνας µπορούν να γενικευτούν στο σύνολο 

του πληθυσµού. 

 

 

5.5 Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων 

 

 

Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν κατά τις ώρες εργασίας των ελεγκτών στις κατά τόπους 

∆ΟΥ. Χρησιµοποιήθηκε η απλή τυχαία δειγµατοληψία (random) ενώ η δειγµατοληψία 

ήταν επίσης βολική (convenience), (Ψαρρού Μ., 2001) καθώς τα ερωτηµατολόγια 

διανεµήθηκαν σε ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες που υπήρχε η καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση λόγω φίλων και γνωστών εφοριακών υπαλλήλων. Η συγκέντρωση των 

πρωτογενών στοιχείων µε βάση τα ερωτηµατολόγια ολοκληρώθηκε µέσα στο µήνα Ιούνιο 

του 2015. 

 

 

5.6 Επεξεργασία και Ανάλυση ∆εδοµένων 

 

 

Μετά το στάδιο της συλλογής των πρωτογενών στοιχείων ακολουθεί η επεξεργασία και 

ανάλυσή τους. Τα ερωτηµατολόγια εξετάστηκαν προσεκτικά ώστε να εντοπιστούν λάθη ή 

τιµές που έχουν παραληφθεί (missing value) και να εξασφαλιστεί µε αυτόν τον τρόπο η 

ακρίβεια των δεδοµένων. 
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 Ακολούθησε η κωδικοποίηση των ερωτηµατολογίων και η επεξεργασία τους µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Science) µε στόχο την ανάλυση 

των απαντήσεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 Προκειµένου να προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυση του ερωτηµατολογίου, 

έγινε έλεγχος αξιοπιστίας και υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach’s a για κάθε ενότητα 

χωριστά. Στην πρώτη ενότητα που αναφέρεται στις γνώσεις των φορολογικών ελεγκτών για 

τον εξωτερικό έλεγχο και αποτελείται από εννέα ερωτήσεις, ο δείκτης a του Cronbach ήταν 

0,964. Στην δεύτερη ενότητα που αναφέρεται στις απόψεις των φορολογικών ελεγκτών για 

τον εξωτερικό έλεγχο και αποτελείται από επτά ερωτήσεις, ο δείκτης a του Cronbach ήταν 

0,896. Στην Τρίτη ενότητα δεν έγινε έλεγχος αξιοπιστίας διότι οι απαντήσεις δεν µετρώνται 

σε κλίµακα αλλά δίνονται µε λεκτική µορφή. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτελέσµατα 

µπορούµε να πούµε ότι το δείγµα µας είναι πολύ αξιόπιστο και τα συµπεράσµατα της έρευνας 

µπορούν να επεκταθούν σε όλο τον πληθυσµό των Ελεγκτών Βεβαίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 



 

6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση

δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν

στατιστικής. 

 

6.2 Ευρήµατα Περιγραφικής

 

 

6.2.1 Μεταβλητές Ελέγχου

 

 

Στο σηµείο αυτό της εργασίας γίνεται

δείγµα της έρευνας. Η κατηγοριοποίηση

ηλικία, τις σπουδές, τα χρόνια

Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ

ελεγκτής. 

 Αρχικά παρουσιάζεται η

αποτελείται από 82 ερωτηθέντες

54,9% αντίστοιχα του συνολικού

 

54,9%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών ευρηµάτων των

συγκεντρώθηκαν. Η στατιστική ανάλυση γίνεται µε τη χρήση

Περιγραφικής Στατιστικής 

Μεταβλητές Ελέγχου 

εργασίας γίνεται η ανάλυση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν

Η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση το φύλο των ερωτηθέντων

τα χρόνια εµπειρίας στον φορολογικό έλεγχο καθώς

Υπηρεσία ∆ Ο.Υ.) στην οποία εργάζεται ο κάθε ερωτώµενος

παρουσιάζεται η διάρθρωση του δείγµατος µε βάση το φύλο

ερωτηθέντες, 37 άντρες και 45 γυναίκες (ποσοστό συµµετοχής

του συνολικού δείγµατος). (∆ιάγραµµα 6.1) 

∆ιάγραµµα 6.1 

45,1%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΦΥΛΟ
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ευρηµάτων των πρωτογενών 

γίνεται µε τη χρήση περιγραφικής 

που χαρακτηρίζουν το τελικό 

φύλο των ερωτηθέντων, την 

έλεγχο καθώς και τη ∆ηµόσια 

κάθε ερωτώµενος φορολογικός 

βάση το φύλο. Το δείγµα 

ποσοστό συµµετοχής 45,1% και 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

Άντρας

Γυναίκα



 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται

ερωτώµενων. Από το σύνολο των

οµάδα 25-35, σε 34 άτοµα (41,5%) 

ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα

56 και άνω. (∆ιάγραµµα 6.2) 

 

 

 Έπειτα το δείγµα κατηγοριοποιείται

1 ερωτώµενος (1,2%) κατέχει απολυτήριο

και Τ.Ε.Ι. και 25 (30,5%) κατέχουν

 

 Στη συνέχεια η κατηγοριοποίηση

έλεγχο. Από τους ερωτώµενους

(26,8%) 6-15 χρόνια, οι 11 (13,4%) 

36,6%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

30,5%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΠΟΥΔΕΣ)

συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση του δείγµατος µε βάση

το σύνολο των ερωτώµενων, 11 άτοµα (13,4%) ανήκουν

άτοµα (41,5%) η ηλικία τους κυµαίνεται µεταξύ 36-45, 30 

λικιακή οµάδα 46-55 και σε άλλα 7 άτοµα (8,5%) που η ηλικία

 

∆ιάγραµµα 6.2 

δείγµα κατηγοριοποιείται µε βάση το µορφωτικό επίπεδο των

κατέχει απολυτήριο λυκείου, 56 (68,3%) έχουν αποφοιτήσει

κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. (∆ιάγραµµα

∆ιάγραµµα 6.3 

 

η κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση τα χρόνια εµπειρίας στον

ερωτώµενους ελεγκτές, οι 43 (52,4%) έχουν εµπειρία 1

χρόνια οι 11 (13,4%) έχουν 16-25 χρόνια εµπειρίας στον φορολογικό

13,4%

41,5%

8,5%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

1,2%

68,3%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΠΟΥΔΕΣ)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακό
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δείγµατος µε βάση την ηλικία των 

ανήκουν στην ηλικιακή 

45, 30 άτοµα (36,6%) 

που η ηλικία τους είναι από 

 

µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων. 

έχουν αποφοιτήσει από Α.Ε.Ι. 

∆ιάγραµµα 6.3) 

 

χρόνια εµπειρίας στον φορολογικό 

εµπειρία 1-5 χρόνια, οι 22 

εµπειρίας στον φορολογικό έλεγχο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

25-35

36-45

46-55

56 και άνω

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό



 

και υπάρχουν και 6 ερωτώµενοι

φορολογικού ελέγχου. (∆ιάγραµµα

 

 

 

 Η τελευταία κατηγοριοποίηση

Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ

τους ερωτώµενους εργάζονται στην

Αµπελοκήπων, 23 (28%) στη

Θεσσαλονίκης και 10 (12,2%) στη

 

 

 

 

 

 

26,8%

13,4%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

20,7%

12,2%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ Δ.Ο.Υ. 

ερωτώµενοι (7,3%) µε 26 και πλέον έτη εµπειρίας στο

∆ιάγραµµα 6.4) 

∆ιάγραµµα 6.4 

κατηγοριοποίηση του δείγµατος γίνεται µε βάση

Υπηρεσία ∆ Ο.Υ.) στην οποία εργάζεται ο κάθε ερωτώµενος

εργάζονται στην ∆.Ο.Υ. Κατερίνης, 15 (18,3%)  από αυτούς

, 23 (28%) στη ∆.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, 17 (20,7%) 

 10 (12,2%) στη ∆΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. (∆ιάγραµµα 6.5

∆ιάγραµµα 6.5 

52,4%

13,4% 7,3%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

20,7%

18,3%

28,0%

12,2%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ Δ.Ο.Υ. 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατερίνης

Αμπελοκήπων

Ε΄ Θεσσαλονίκης

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

Δ΄ Θεσσαλονίκης
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εµπειρίας στο αντικείµενο του 

 

γίνεται µε βάση την ∆ηµόσια 

ερωτώµενος. 17 (20,7%) από 

από αυτούς στην ∆.Ο.Υ. 

, 17 (20,7%) στη Φ.Α.Ε. 

6.5) 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1 έως 5

6 έως 15

16 έως 25

26 και άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ Δ.Ο.Υ. 

Κατερίνης

Αμπελοκήπων

Ε΄ Θεσσαλονίκης

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

Δ΄ Θεσσαλονίκης
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6.2.2. Βασικές Μεταβλητές 

 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει η ανάλυση των αποτελεσµάτων που αφορούν στις βασικές 

µεταβλητές της έρευνας, πάντα µε τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής. 

 

 Στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να 

απαντήσουν σε 9 ερωτήσεις προκειµένου να ελεγχθεί το επίπεδο της γνώσης τους σε θέµατα 

που αφορούν τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 6.1 

ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ο.Ε.Λ. 2,768 1,179 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2,537 1,188 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) 2,025 1.024 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Λ.Τ.Ε. 1,95 1,059 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Ο.Λ. 1,863 1,016 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ο.Ε.Λ. 1,937 1,102 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ Ή  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 2,707 1,138 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2,719 1,209 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2,549 1,135 

 

 Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη γνώση τους σχετικά µε τη λειτουργία του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Σύµφωνα µε τον µέσο όρο (µ=2,77), οι 

ερωτώµενοι είναι σχετικά λίγο εξοικειωµένοι µε την λειτουργία του Σ.Ο.Ε.Λ. Αυτό φαίνεται 

και από το διάγραµµα που ακολουθεί. 
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∆ιάγραµµα 6.6 

 

Καθόλου εξοικειωµένοι είναι το 11% των ερωτηθέντων ελεγκτών. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό 39% θεωρούν ότι οι γνώσεις τους σχετικά µε τη λειτουργία του Σ.Ο.Ε.Λ. είναι 

περιορισµένες, το 23,2% πιστεύει ότι έχει αρκετή γνώση στο θέµα ενώ ποσοστά 15,9% και 

11% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως οι γνώσεις τους είναι πολλές και πλήρεις αντίστοιχα. 

 

Στη δεύτερη ερώτηση οι φορολογικοί ελεγκτές κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 

είναι εξοικειωµένοι µε τον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών εταιριών. Και εδώ η γνώση των 

ερωτώµενων φαίνεται να είναι περιορισµένη. Μάλιστα βλέπουµε ότι τα περισσότερα άτοµα 

έχουν απαντήσει λίγο (30 άτοµα), ακολουθεί η απάντηση αρκετά (19 άτοµα), έπεται το 

καθόλου (16 άτοµα), ενώ λίγοι ερωτηθέντες επέλεξαν τις απαντήσεις «πολύ» και «πλήρης 

γνώση» (10 και 7 άτοµα αντίστοιχα) (∆ιάγραµµα 6.7) 

 
∆ιάγραµµα 6.7 
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Η µέση τιµή της απάντησης είναι µ=2,537. Οι φορολογικοί ελεγκτές στην 

πλειονότητά τους φαίνεται να γνωρίζουν λίγα για τη λειτουργία των ελεγκτικών εταιριών. 

 

Στην τρίτη ερώτηση που αφορά τις γνώσεις των φορολογικών ελεγκτών για την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων φαίνεται η άγνοια τους για το συγκεκριµένο 

φορέα. Με ιδιαίτερα χαµηλή µέση τιµή (µ=2,025) οι περισσότεροι των ερωτηθέντων 

γνωρίζουν από λίγο ως και καθόλου (36,6% και 35,4% αντίστοιχα) για την Επιτροπή αυτή 

ενώ ιδιαίτερα µικρά είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι γνωρίζουν 

αρκετά, πολύ ή και πλήρως το θέµα της ερώτησης (19,5%, 3,7% και 3,7% αντίστοιχα). 

(∆ιάγραµµα 6.8) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.8 

 
 Η ιδιαίτερη έλλειψη γνώσης για την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων και το έργο της είναι ακόµα εµφανέστερη στα αποτελέσµατα της τέταρτης 

ερώτησης του ερωτηµατολογίου. Με την µέση τιµή να φτάνει στο 1,95, το 76,5% των 

ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν λίγα για τον ποιοτικό έλεγχο που ασκεί η επιτροπή 

στους εξωτερικούς ελεγκτές. Την απάντηση αρκετά επέλεξε το 19,5% ενώ πολύ ή πλήρη 

γνώση έχει µόνο το 2,4% και 4,9% αντίστοιχα. (∆ιάγραµµα 6.9) 
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∆ιάγραµµα 6.9 

 
 Στην επόµενη ερώτηση ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να εκφράσουν το 

επίπεδο της γνώσης τους για τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς 

Επιτροπής Λογιστών. Εδώ η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγκτών που απάντησαν δήλωσαν 

ότι δεν έχουν καθόλου γνώση (35 άτοµα) ή λίγη γνώση (30 άτοµα). Οι απαντήσεις «αρκετά», 

«πολύ» και «πλήρης γνώση» συγκέντρωσαν µαζί µόλις το 18,4% των ερωτηθέντων (9, 3 και 

3 άτοµα αντίστοιχα). (∆ιάγραµµα 6.10) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.10 

 
 Ούτε όµως και ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών φαίνεται να είχε διαφορετικά αποτελέσµατα. Με µέσο όρο 

στο 1,937, το 41,9% των φορολογικών ελεγκτών που έλαβαν µέρος στην έρευνα δεν 

γνωρίζουν καθόλου για τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας του Σ.Ο.Ε.Λ., το 34,1% 
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γνωρίζει λίγο, το 11% αρκετά και µόλις από 4,9% λάβανε οι απαντήσεις «πολύ» και «πλήρης 

γνώση». (∆ιάγραµµα 6.11) 

 

 

∆ιάγραµµα 6.11 

 Έπειτα οι φορολογικοί ελεγκτές ρωτήθηκαν κατά πόσο είναι εξοικειωµένοι µε 

την διαδικασία µε βάση την οποία ο εξωτερικός ελεγκτής ελέγχει µια επιχείρηση. Οι 11 από 

τους ερωτώµενους απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου εξοικειωµένοι, 28 από αυτούς λίγο 

εξοικειωµένοι, 24 αρκετά 12 πολύ και 7 άτοµα δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση επί του 

θέµατος. Κρίνοντας και από τον µέσο όρο µ=2,707, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

εξοικείωση των ελεγκτών µε τη διαδικασία ελέγχου µιας επιχείρησης από εξωτερικό ελεγκτή 

είναι αρκετά καλή, και σίγουρα γνωρίζουν γι’ αυτή περισσότερα από ότι για τις 

προηγούµενες ερωτήσεις της ενότητας. (∆ιάγραµµα 6.12) 

∆ιάγραµµα 6.12 
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 Παρόµοια είναι τα επίπεδα του µέσου όρου και στην όγδοη ερώτηση που 

αφορά το επίπεδο της γνώσης των ερωτώµενων σχετικά µε το µέγεθος της ευθύνης που φέρει 

ο εξωτερικός ελεγκτής (µ=2,719). Με την πλειοψηφία των ερωτώµενων (36,6%) να απαντάει 

«λίγο», και την τυπική απόκλιση να ισούται µε σ=1,209, οι υπόλοιπες πιθανές απαντήσεις 

έχουν ως εξής: «καθόλου»=14,6%, «αρκετά»=20,7%, «πολύ»=18,3%, «πλήρης 

γνώση»=9,8%. Οι φορολογικοί ελεγκτές λίγα γνωρίζουν για την ευθύνη που έχουν οι 

εξωτερικοί ελεγκτές όσον αφορά τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους. (∆ιάγραµµα 6.13) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.13 

 
 Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να 

απαντήσουν ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης που διαθέτουν σε σχέση µε τις διεργασίες που 

απαιτούνται για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτώµενων απάντησε ότι έχει λίγη γνώση στο θέµα της ερώτησης (41,5%), το 15,9% 

καθόλου, το 22% γνωρίζει αρκετά για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, το 

13,4% θεωρεί γνωρίζει πολύ γι’ αυτό, ενώ πλήρη γνώσης στο θέµα πιστεύει ότι διαθέτει µόνο 

το 7,3% των ερωτηθέντων. Η ερώτηση, αν και είναι περισσότερο σχετική µε το αντικείµενο 

των φορολογικών ελεγκτών και θα περιµέναµε ίσως να γνωρίζουν περισσότερα, εντούτοις 

αυτό φάνηκε να µην ισχύει. Πιθανός λόγος για την άγνοια αυτή είναι ότι οι φορολογικοί 

ελεγκτές ελέγχουν ακόµη κυρίως χρήσεις πριν το 2011 που εφαρµόστηκε το φορολογικό 

πιστοποιητικό και δεν έχουν την ανάλογη εµπειρία στο θέµα. (∆ιάγραµµα 6.14) 
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∆ιάγραµµα 6.14 

 
Τελειώνοντας µε την πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου, θα δούµε κατά πόσο η 

γνώση των ερωτώµενων σχετικά µε τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων εξαρτάται από 

τα δηµογραφικά στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας. Με τη βοήθεια του “one sample T-

test” καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(p=0,088) ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες ερωτώµενους. Χρησιµοποιώντας το “One way 

ANOVA” καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα και για τις µεταβλητές ηλικία, σπουδές, χρόνια 

εµπειρίας και ∆.Ο.Υ. εργασίας (p= 0,795, 0,117, 0,056 και 0,385 αντίστοιχα). 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η γνώσεις των φορολογικών ελεγκτών σχετικά µε 

τον εξωτερικό έλεγχο δεν εξαρτώνται από τους δηµογραφικούς παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου. 
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Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου (ερωτήσεις 10-16), ζητήθηκε από τους 

ερωτώµενους να απαντήσουν σε επτά ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την άποψή τους σχετικά 

µε τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Τα ευρήµατα µε βάση το πρόγραµµα SPSS έχουν 

ως εξής: 

 

Πίνακας 6.2 

ΑΠΟΨΗ 
ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2,734 0,916 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2,563 0,884 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ 2,725 0,871 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2,785 0,827 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 2,913 0,874 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2,333 0,880 

Ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε. ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ 2,300 0,719 

 
Στη δέκατη ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους φορολογικούς 

ελεγκτές να απαντήσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι ο εξωτερικός ελεγκτής είναι 

αντικειµενικός ως προς τα αποτελέσµατα του ελέγχου του. Σχεδόν οι µισοί από τους 

ερωτώµενους (46,3%) απάντησαν ότι θεωρούν τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 

εξωτερικών ελεγκτών αρκετά αντικειµενικά. Το 11% θεωρεί ότι ο έλεγχος των εξωτερικών 

ελεγκτών δεν είναι καθόλου αντικειµενικός, το 22% λίγο αντικειµενικός, το 15,9% πολύ 

αντικειµενικός ενώ µόλις το 1,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα αποτελέσµατα του 

εξωτερικού ελέγχου είναι πάρα πολύ αντικειµενικά. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησε το 

3,7% των ερωτηθέντων (3 άτοµα). (∆ιάγραµµα 6.15) 



79 

 

∆ιάγραµµα 6.15 
 

Η ενδέκατη ερώτηση σκοπό έχει να δείξει την άποψη των ερωτώµενων για τον βαθµό 

ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών από την επιχείρηση την οποία ελέγχουν. Οι 

περισσότεροι φορολογικοί ελεγκτές θεωρούν ότι η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή 

είναι από λίγη (30 άτοµα) έως αρκετή (32 άτοµα) ενώ µόνο 7 άτοµα πιστεύουν ότι ο 

εξωτερικός ελεγκτής είναι πολύ ανεξάρτητος από την επιχείρηση την οποία ελέγχει και 2 

άτοµα θεωρούν ότι είναι πλήρως ανεξάρτητος. Υπάρχουν και 8 από τους ερωτώµενους που 

αµφισβητούν πλήρως την ανεξαρτησία του ελεγκτή θεωρώντας ότι δεν είναι καθόλου 

ανεξάρτητος από την ελεγχόµενη επιχείρηση. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν τρία άτοµα. 

(∆ιάγραµµα 6.16) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.16 
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 Φτάνοντας στην δωδέκατη ερώτηση, το ζητούµενο είναι εάν οι φορολογικοί 

ελεγκτές θεωρούν ότι η ευθύνη που φέρει ο εξωτερικός ελεγκτής είναι αρκετή ώστε να τον 

αποτρέψει από τυχόν ατασθαλίες. Με µέσο όρο να φτάνει στο 2,725, το 46,3% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ευθύνη των εξωτερικών ελεγκτών τους αποτρέπει αρκετά από 

τυχόν ατασθαλίες, το 29,3% σε µικρό βαθµό ενώ το 7,3% καθόλου. Επίσης ποσοστό των 

ερωτώµενων της τάξης του 12,2% πιστεύει ότι αποτρέπονται κατά πολύ και µόλις το 2,4% 

θεωρεί ότι λόγω της ευθύνης που φέρουν οι εξωτερικοί ελεγκτές αποτρέπονται σε ιδιαίτερα 

µεγάλο βαθµό από ατασθαλίες. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν 2 άτοµα. (∆ιάγραµµα 

6.17) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.17 

 
 Στα ίδια επίπεδα µέσου όρου µε την προηγούµενη ερώτηση (µ=2,785) 

φαίνεται να κινείται και η άποψη των ερωτώµενων στο κατά πόσο η έκθεση ελέγχου του 

εξωτερικού ελεγκτή αποδεικνύει την αξιοπιστία ή µη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

της ελεγχόµενης επιχείρησης. Η πλειοψηφία του δείγµατος (40 άτοµα) θεωρούν τις εκθέσεις 

των εξωτερικών ελεγκτών αρκετά σηµαντικό στοιχείο για την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης. Άλλα 23 άτοµα πιστεύουν 

ότι σε µικρό βαθµό µπορεί κανείς να βασιστεί στις εκθέσεις ελέγχου των εξωτερικών 

ελεγκτών προκειµένου να θεωρήσει αξιόπιστες τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης 

ενώ 10 άτοµα θεωρούν τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών πολύ σηµαντικό στοιχείο. Στα 

άκρα, 8 άτοµα θεωρούν ότι εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών είναι τελείως αναξιόπιστες 

όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης ενώ 2 άτοµα έχουν 

ακριβώς αντίθετη άποψη, θεωρώντας ότι µπορούν σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό να βασιστούν 
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στην έκθεση ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή για να αποδείξουν την αξιοπιστία ή µη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν 3 

άτοµα. (∆ιάγραµµα 6.18) 

 

 

 
∆ιάγραµµα 6.18 

 
 Προχωρώντας στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, φτάνουµε στο θέµα του 

φορολογικού πιστοποιητικού της ΠΟΛ 1159/2011. Εδώ οι φορολογικοί ελεγκτές ρωτήθηκαν 

προκειµένου να εκφράσουν τη γνώµη τους κατά πόσο το φορολογικό πιστοποιητικό 

διευκολύνει τελικά τη φορολογική αρχή στο δύσκολο έργο του φορολογικού ελέγχου. 

Καθόλου απάντησε το 4,9% των ερωτηθέντων, λίγο, το 22%, αρκετά το 52,4%, πολύ το 

13,4% και πάρα πολύ το 4,9%. Ο µέσος όρος έφτασε στο 2,913 και ήταν ο µεγαλύτερος που 

παρατηρήθηκε στην δεύτερη ενότητα των ερωτήσεων. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν 2 

άτοµα. (∆ιάγραµµα 6.19) 
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∆ιάγραµµα 6.19 

 
 Συνεχίζοντας στο θέµα του φορολογικού πιστοποιητικού ζητείται από τους 

φορολογικούς ελεγκτές να απαντήσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι ο δειγµατοληπτικός 

επανέλεγχος των φορολογικών πιστοποιητικών (9%) µε σύµφωνη γνώµη εξωτερικών 

ελεγκτών από τις αρµόδιες φορολογικές υπηρεσίες είναι αρκετός ώστε να αποφεύγονται 

φαινόµενα διαφθοράς. Με πλειοψηφία που φτάνει στο 51,2% οι ερωτώµενοι πιστεύουν ότι 

λίγο µόνο ο δειγµατοληπτικός έλεγχος που γίνεται στα φορολογικά πιστοποιητικά µπορεί να 

αποτρέψει τους εξωτερικούς ελεγκτές από φαινόµενα διαφθοράς. Ένα ποσοστό της τάξης του 

13,4% θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου αρκετός, το 23,2% ότι ο έλεγχος αυτός τους αποτρέπει 

αρκετά, 9,8% σε µεγάλο βαθµό και 1,2% θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ αποτρεπτικός στο να 

παρουσιαστούν φαινόµενα διαφθοράς. Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησε ένα άτοµο. 

(∆ιάγραµµα 6.20) 

∆ιάγραµµα 6.20 
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 Στην τελευταία ερώτηση της δεύτερης ενότητας οι φορολογικοί ελεγκτές 

ρωτήθηκαν εάν πιστεύουν ότι ο ποιοτικός έλεγχος που ασκείται στους εξωτερικούς ελεγκτές 

από την Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρκετός ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα διαφθοράς. Με τον 

χαµηλότερο µέσο όρο της ερώτησης (µ=2,300), οι ερωτώµενοι στην πλειοψηφία τους (38 

άτοµα) θεωρούν ότι ο  ποιοτικός έλεγχος της Ε.Λ.Τ.Ε. λίγο µόνο µπορεί να περιορίσει τυχόν 

φαινόµενα διαφθοράς των εξωτερικών ελεγκτών. Από το υπόλοιπο δείγµα, 10 απάντησαν ότι 

δεν είναι καθόλου αρκετός, 30 απάντησαν ότι τα περιορίζει αρκετά και 2 άτοµα ότι µε τον 

ποιοτικό έλεγχο της Ε.Λ.Τ.Ε τα φαινόµενα διαφθοράς περιορίζονται κατά πολύ. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι η απάντηση «πάρα πολύ» δεν επιλέχτηκε από κανένα ερωτώµενο. Σε αυτή 

την ερώτηση δεν απάντησαν 2 άτοµα. (∆ιάγραµµα 6.21) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.21 

 
  

Στο τέλος της δεύτερης ενότητας των ερωτήσεων συγκρίνουµε τις ερωτήσεις της µε 

τα δηµογραφικά στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας . Χρησιµοποιώντας το “one sample T-

test” καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= 

0,945) ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες ερωτώµενους. Χρησιµοποιώντας το “One way 

ANOVA” καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα και για τις υπόλοιπες µεταβλητές ηλικία, 

σπουδές, χρόνια εµπειρίας και ∆.Ο.Υ. εργασίας (p= 0,653, 0,651, 0,053 και 0,253 

αντίστοιχα). Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η άποψη των φορολογικών ελεγκτών 

για τον εξωτερικό έλεγχο δεν επηρεάζεται από τους δηµογραφικούς παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου. 

 Στην τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να 

απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις σχετικά µε το εάν οι φορολογικοί ελεγκτές στον έλεγχο που 
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διενεργούν λαµβάνουν υπόψη τους τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών. Οι απαντήσεις 

που µπορούσαν να επιλέξουν οι ερωτώµενοι σε όλες τις ερωτήσεις ήταν οι εξής: α)Ναι, σε 

ελέγχους µε την ΠΟΛ 1037/2005, β)Ναι, σε ελέγχους µε την ΠΟΛ 1072/2011, γ)Ναι, σε 

περίπτωση µερικού ελέγχου, δ)Ναι, σε όλους τους πλήρεις (τακτικούς) ελέγχους µόνο, ε)Σε 

καµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, στ)Σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους. Η περίπτωση 

της ΠΟΛ 1159/2011 δεν δόθηκε ως ξεχωριστή επιλογή απάντησης διότι σε αυτήν η 

χρησιµοποίηση της έκθεσης ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή είναι επιβεβληµένη. 

 Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο οι φορολογικοί ελεγκτές θεωρούν ότι οι 

ίδιοι και οι συνάδελφοί τους λαµβάνουν υπόψη προϋπάρχουσες εκθέσεις εξωτερικών 

ελεγκτών όταν διενεργούν φορολογικούς ελέγχους. Οι περισσότεροι ερωτώµενοι (51,2%) 

θεωρούν ότι οι εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών λαµβάνονται υπόψη από τους 

φορολογικούς ελεγκτές σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους. Το 28% των ερωτώµενων 

πιστεύει ότι λαµβάνονται υπόψη µόνο σε περιπτώσεις πλήρους (τακτικού) ελέγχου, το 14,6% 

σε καµία περίπτωση ελέγχου ενώ το 3,7% θεωρεί ότι λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν 

διενεργείται έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1037/2005. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις 

β και γ δεν επιλέχθηκαν από κανένα ερωτώµενο. Σε αυτή την ερώτηση δεν απάντησαν δύο 

άτοµα. (∆ιάγραµµα 6.22) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.22 

 
 

Στην επόµενη ερώτηση ζητείται η άποψη των φορολογικών ελεγκτών για το εάν θα 

πρέπει τελικά οι εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών να λαµβάνονται υπόψη στον φορολογικό 

έλεγχο. Εδώ το 65,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών 
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θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργεί το 

υπουργείο Οικονοµικών. Το 23,2% έχει την άποψη ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο 

όταν διενεργείται πλήρης (τακτικός) έλεγχος το 9,8% ότι δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

σε καµία των περιπτώσεων και το 1,2% θεωρεί ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µόνο σε 

περίπτωση µερικού ελέγχου. (∆ιάγραµµα 6.23) 

 

 
∆ιάγραµµα 6.23 

 
Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στο κατά πόσο οι 

φορολογικοί ελεγκτές πιστεύουν ότι η αναφορά στις εκθέσεις τους σε τυχόν προϋπάρχοντα 

αποτελέσµατα εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Το 61% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα προϋπάρχοντα αποτελέσµατα εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 

αναφέρονται υποχρεωτικά στις εκθέσεις των φορολογικών ελεγκτών, το 23,2% θεωρεί ότι η 

υποχρεωτική αναφορά θα πρέπει να ισχύει µόνο στις περιπτώσεις πλήρους (τακτικού) 

φορολογικού ελέγχου, ενώ το 15,9% πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική σε καµία 

περίπτωση. (∆ιάγραµµα 6.24) 
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∆ιάγραµµα 6.24 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
7.1 Εισαγωγή 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα βασικότερα ευρήµατα από την ανάλυση των 

πρωτογενών στοιχείων. ∆ίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα 

ευρήµατα της περιγραφικής στατιστικής και να καταλήξει σε συµπεράσµατα σχετικά µε την 

σχέση του εξωτερικού ελέγχου µε τον φορολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

αιτιολόγηση των συµπερασµάτων, οι περιορισµοί της έρευνας και οι προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα. 

 

 

7.2 Συµπεράσµατα από την Ανάλυση ∆εδοµένων 

 

 

Από την ανάλυση των ευρηµάτων της περιγραφικής στατιστικής εξήχθησαν κάποια 

σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την σχέση του εξωτερικού ελέγχου µε τον φορολογικό 

έλεγχο από την άποψη των φορολογικών ελεγκτών και επιτεύχθηκε ο στόχος της έρευνας να 

απαντήσει στα εξής ερωτήµατα: 

1. Ποιες είναι οι γνώσεις των Φορολογικών  Ελεγκτών σχετικά µε τον εξωτερικό 

έλεγχο των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και 

τα ελεγκτικά γραφεία; 

2. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών για τον εξωτερικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα 

ελεγκτικά γραφεία; 

3. Ποια είναι η άποψη των Φορολογικών Ελεγκτών σχετικά µε την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται 

από τους Νόµιµους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στον φορολογικό έλεγχο; 

 

Απαντώντας στο πρώτο ερώτηµα της έρευνας και βασιζόµενοι στην ανάλυση των 

ευρηµάτων της περιγραφικής στατιστικής προκύπτει ότι όσον αφορά τη γνώση των 

φορολογικών ελεγκτών για θέµατα που αφορούν στον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων 

από Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες, οι φορολογικοί ελεγκτές είναι αρκετά 
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εξοικειωµένοι µε τη λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µε τον τρόπο 

λειτουργίας των ελεγκτικών εταιριών, µε τη διαδικασία βάσει της οποίας ο Ορκωτός 

ελεγκτής ελέγχει µια επιχείρηση, µε το µέγεθος της ευθύνης που αυτός φέρει για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου του και µε τις διεργασίες για την έκδοση του φορολογικού 

πιστοποιητικού. Ακόµη, γνωρίζουν λίγα έως καθόλου για την Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων και για τον ποιοτικό έλεγχο που ασκείται από αυτήν. Τέλος είναι 

λίγο εξοικειωµένοι µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας που διέπει το επάγγελµα 

του εξωτερικού ελεγκτή, ούτε αυτού της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (∆.Ο.Λ.) αλλά 

ούτε και του ελληνικού Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 

 Απαντώντας στο δεύτερο ερώτηµα της έρευνας και βασιζόµενοι στην ανάλυση των 

ευρηµάτων της περιγραφικής στατιστικής προκύπτει ότι όσον αφορά την άποψη των 

φορολογικών ελεγκτών για θέµατα που αφορούν στον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων 

από Ορκωτούς Ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες, οι φορολογικοί ελεγκτές θεωρούν τον 

εξωτερικό ελεγκτή αρκούντος αντικειµενικό ως προς τα αποτελέσµατα του ελέγχου του και 

λίγο έως αρκετά ανεξάρτητο από την επιχείρηση την οποία ελέγχει. Πιστεύουν ότι η ευθύνη 

που φέρει ο εξωτερικός ελεγκτής είναι αρκετά σηµαντική ώστε να αποτρέπονται ατασθαλίες 

και ότι η έκθεση ελέγχου του αποδεικνύει σε ικανοποιητικό βαθµό την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Όσον αφορά το φορολογικό 

πιστοποιητικό, η άποψή τους είναι ότι διευκολύνει αρκετά τον φορολογικό έλεγχο όµως 

θεωρούν ότι ο δειγµατοληπτικός επανέλεγχος που διενεργείται σε αυτά δεν επαρκεί ώστε να 

αποφεύγονται φαινόµενα διαφθοράς. Τέλος, πιστεύουν ότι ο ποιοτικός έλεγχος που ασκείται 

από την Ε.Λ.Τ.Ε. είναι ανεπαρκής στο να αντιµετωπίσει φαινόµενα διαφθοράς. 

 Απαντώντας στο τρίτο ερώτηµα της έρευνας και βασιζόµενοι στην ανάλυση των 

ευρηµάτων της περιγραφικής στατιστικής προκύπτει ότι όσον αφορά τη αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου στον φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικοί 

ελεγκτές πιστεύουν ότι αυτοί και οι συνάδελφοί τους λαµβάνουν υπόψη τα τυχόν 

προϋπάρχοντα αποτελέσµατα του εξωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους 

που διενεργούν. Θεωρούν ότι ούτως ή άλλως τα αποτελέσµατα των εξωτερικών ελέγχων θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους καθώς επίσης θεωρούν 

ότι αυτό θα πρέπει να καθίσταται πλέον υποχρεωτικό. 
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7.3 Αιτιολόγηση Συµπερασµάτων 

 

 

Όπως έγινε εµφανές από τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι φορολογικοί ελεγκτές λίγα 

γνωρίζουν για τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Αυτό κυρίως αποδίδεται στο γεγονός 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχει ασχοληθεί ακόµη µε ελέγχους βάσει της ΠΟΛ 

1159/2011. Αυτό συµβαίνει διότι το υπουργείο Οικονοµικών επικεντρώνεται σε ελέγχους 

παλαιοτέρων του 2011 ετών µε σκοπό να ελέγξει παραγραφόµενα έτη και έτσι οι πλήρεις 

έλεγχοι για έτη από το 2011 και µετά είναι ελάχιστοι. Με την ενασχόλησή τους µε ελέγχους 

βάσει της ΠΟΛ 1159/2011, οι φορολογικοί ελεγκτές θα έρθουν σε επαφή µε τις εκθέσεις των 

εξωτερικών ελεγκτών και λόγω του ότι ο έλεγχος τους θα βασίζεται σε αυτές, θα 

υποχρεωθούν, κατά µία έννοια, για να είναι αποδοτικοί, να ενηµερωθούν για τον εξωτερικό 

έλεγχο. 

 Επίσης η έλλειψη επιµόρφωσης για σειρά ετών των φορολογικών ελεγκτών και γενικά 

των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονοµικών, οδήγησε στην έλλειψη γνώσης για ορισµένα 

θέµατα. Μετά το κλείσιµο της Σχολής Επιµόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών 

(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) η έλλειψη σεµιναρίων και γενικότερα επιµόρφωσης ήταν εµφανής. Τα 

τελευταίο διάστηµα µε την τοποθέτηση των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Αύγουστος 2013), ξεκίνησε από το Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.) ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης και σεµιναρίων µε σκοπό την 

πλήρη επιµόρφωση των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών προκειµένου να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στο έργο που τους έχει ανατεθεί από το κράτος. 

 Όσον αφορά τη γνώµη που έχουν οι φορολογικοί ελεγκτές για τον εξωτερικό έλεγχο 

των επιχειρήσεων, αυτή επηρεάζεται από τον φόβο που υπάρχει ότι στο µέλλον ο 

φορολογικός έλεγχος θα ανατεθεί σε ιδιώτες ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες. Ο φορολογικοί 

ελεγκτές θεωρούν ότι ο φορολογικός έλεγχος µπορεί να γίνει αµερόληπτα και αντικειµενικά 

µόνο από το δηµόσιο και όχι από τον ιδιωτικό τοµέα. Παρόλα αυτά, δεν είναι αρνητικοί στον 

εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων όπως αυτός γίνεται σήµερα. Θα λέγαµε ότι είναι 

περισσότερο επιφυλακτικοί και αφήνουν περιθώρια να κρίνουν από τα αποτελέσµατα. 

 Τέλος, σχετικά µε τα αποτελέσµατα του εξωτερικού ελέγχου, οι φορολογικοί ελεγκτές 

θεωρούν ότι πρέπει να τα λαµβάνουν υπόψη, όχι όµως να τα αποδέχονται πλήρως και αυτό 

κυρίως γιατί πιστεύουν ότι ο εξωτερικός έλεγχος δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον 

φορολογικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να διενεργείται εξολοκλήρου από αυτούς. 
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Μπορούµε να πούµε εδώ ότι χρειάζεται προσπάθεια του υπουργείου Οικονοµικών να 

εξοικειωθούν οι φορολογικοί ελεγκτές µε τον εξωτερικό έλεγχο και να χρησιµοποιούν τα 

αποτελέσµατά του προς όφελος του δικού τους ελέγχου. 

 

 

7.4 Περιορισµοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

 

Μια απειλή για την αξιοπιστία της έρευνας είναι το µικρό γεωγραφικό εύρος από όπου 

συλλέχθηκε το δείγµα. Αυτό αποτελείται από Ελεγκτές Βεβαίωσης της εφορίας Κατερίνης 

και τεσσάρων εφοριών της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσµατα µπορεί να ήταν διαφορετικά εάν 

συµπεριλαµβανόταν στο δείγµα Ελεγκτές Βεβαίωσης από εφορίες άλλων γεωγραφικών 

διαµερισµάτων ή από την πρωτεύουσα. 

 Ένας επιπρόσθετος περιορισµός της έρευνας είναι και ότι στο δείγµα 

συµπεριλαµβάνονται φορολογικοί ελεγκτές που εργάζονται σε ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και όχι σε κεντρικές υπηρεσίες.( Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Το 

συγκεκριµένο πρόβληµα µετριάζεται από το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

Ελεγκτών Βεβαίωσης εργάζεται στις κατά τόπους ∆.Ο.Υ. και όχι σε κεντρικές υπηρεσίες του 

υπουργείου. 

 Ενδιαφέρον θα είχε η έρευνα, περισσότερο εµπλουτισµένη, να διεξαχθεί µετά την 

εξοικείωση των φορολογικών ελεγκτών µε ελέγχους βάσει της ΠΟΛ 1159/2011. Έτσι θα 

µπορέσουµε να διαπιστώσουµε τις διαφορές στη γνώση των φορολογικών ελεγκτών για τον 

εξωτερικό έλεγχο και την τυχόν διαφορά στην άποψη που έχουν γι’ αυτόν. 

 Μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί είναι να 

ερωτηθούν οι εξωτερικοί ελεγκτές για τον φορολογικό έλεγχο. Από αυτή την έρευνα θα 

µπορούσαµε να εξετάσουµε και την άποψη της άλλης πλευράς και, συγκρίνοντας τις δυο 

έρευνες να καταλήξουµε και σε άλλα συµπεράσµατα όσον αφορά την αλληλεπίδραση των 

δύο ελέγχων. 

 Στην έρευνα που διενεργήθηκε έγινε έλεγχος του κατά πόσο οι δηµογραφικοί 

παράγοντες σχετιζόταν µε τα αποτελέσµατα. Βάσει των δηµογραφικών στοιχείων που είχαµε 

στη διάθεσή µας δεν προκύπτει καµία συσχέτιση. Μια πρόταση για µελλοντική έρευνα είναι 

να προστεθούν άλλοι δηµογραφικοί παράγοντες (όπως π.χ. προηγούµενη εµπειρία στον 

ιδιωτικό τοµέα), οι οποίοι πιθανόν να σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ» 

 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά 

επιστημονικούς λόγους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Παρακαλώ απαντήστε με x στο αντίστοιχο κουτάκι όσον αφορά τις γνώσεις σας σχετικά με: 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΛΗΡΗΣ 

ΓΝΩΣΗ 

Τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

     

Τον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών εταιριών      

Την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.) 

     

Τον ποιοτικό έλεγχο που ασκείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. 

στους Ορκωτούς Ελεγκτές. 

     

Τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (Δ.Ο.Λ.) 

     

Τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε.Λ.      

 Τη διαδικασία ελέγχου μιας επιχείρησης από Ορκωτό 

Ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία 

     

Το μέγεθος της ευθύνης που φέρει ο εξωτερικός 

ελεγκτής για τα αποτελέσματα του ελέγχου του 

     

Τις διεργασίες για την έκδοση του Φορολογικού 

Πιστοποιητικού από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Παρακαλώ απαντήστε με x στο αντίστοιχο κουτάκι σχετικά με το κατά πόσο πιστεύετε ότι: 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι αντικειμενικός ως προς 

τα αποτελέσματα του ελέγχου του 

     

Η ανεξαρτησία του από την επιχείρηση είναι 

δεδομένη με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς 

     

Η ευθύνη που φέρει ο εξωτερικός ελεγκτής είναι 

αρκετή ώστε να τον αποτρέψει από τυχόν ατασθαλίες 

     

Η έκθεση ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή 

αποδεικνύει την αξιοπιστία ή μη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης 

     

Το φορολογικό πιστοποιητικό διευκολύνει τη 

φορολογική αρχή στο δύσκολο έργο του φορολογικού 

ελέγχου 

     

Ο δειγματοληπτικός επανέλεγχος των φορολογικών 

πιστοποιητικών (9%) από τις αρμόδιες φορολογικές 

υπηρεσίες είναι αρκετός ώστε να αποφεύγονται 

φαινόμενα διαφθοράς 

     

Ο ποιοτικός έλεγχος που ασκείται στους Εξωτερικούς 

Ελεγκτές από την Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρκετός ώστε να 

αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς 

     

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Παρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας: 

1. Όταν ελέγχεται μια επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη από τους φορολογικούς ελεγκτές 

προϋπάρχουσες εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών; 

a) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1037/2005 

b) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1072/2011 

c) Ναι, σε περίπτωση μερικού ελέγχου 

d) Ναι, σε όλους τους πλήρεις (τακτικούς) ελέγχους μόνο 

e) Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

f) Σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους 

2. Θεωρείται ότι οι εκθέσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στον φορολογικό έλεγχο; 

a) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1037/2005 

b) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1072/2011 

c) Ναι, σε περίπτωση μερικού ελέγχου 
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d) Ναι, σε όλους τους πλήρεις (τακτικούς) ελέγχους μόνο 

e) Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

f) Σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους 

 

3. Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναφορά στις εκθέσεις των 

φορολογικών ελεγκτών τυχόν αποτελεσμάτων προηγούμενου εξωτερικού ελέγχου; 

a) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1037/2005 

b) Ναι, σε ελέγχους με την ΠΟΛ 1072/2011 

c) Ναι, σε περίπτωση μερικού ελέγχου 

d) Ναι, σε όλους τους πλήρεις (τακτικούς) ελέγχους μόνο 

e) Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις 

f) Σε όλους τους φορολογικούς ελέγχους 

 

Γενικές Πληροφορίες: 

Φύλο:   

Άνδρας   Γυναίκα   

 

Ηλικία:  

25-35    36-45    46-55    56 και άνω   

 

Σπουδές: 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση     Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι.  

Μεταπτυχιακό     Διδακτορικό   

 

Χρόνια εμπειρίας στον φορολογικό έλεγχο: 

1-5   6-15  16-25     26 και άνω   

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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Β.ΕΚΘΕΜΑΤΑ SPSS 

 

 
Frequencies 

 

 

Statistics 

 ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ∆ΟΥ 

N 
Valid 82 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1,5488 2,4024 2,2927 1,7561 2,8537 

Median 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 3,0000 

Std. Deviation ,50068 ,82939 ,48401 ,95013 1,30641 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 2,00 4,00 3,00 4,00 5,00 

 
 
Frequency Table 

 

 

ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

αντρας 37 45,1 45,1 45,1 

γυναικα 45 54,9 54,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 
ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

25-35 11 13,4 13,4 13,4 

36-45 34 41,5 41,5 54,9 

46-55 30 36,6 36,6 91,5 

56 kai ano 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

δευτεροβαθµια εκπαιδευση 1 1,2 1,2 1,2 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 56 68,3 68,3 69,5 

µεταπτυχιακο 25 30,5 30,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-5 43 52,4 52,4 52,4 

6-15 22 26,8 26,8 79,3 

16-25 11 13,4 13,4 92,7 

26 kai ano 6 7,3 7,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

∆ΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 20,7 20,7 20,7 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15 18,3 18,3 39,0 

Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 28,0 28,0 67,1 

ΦΑΕ 17 20,7 20,7 87,8 

∆ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 12,2 12,2 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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Frequencies 

 

 

Statistics 

 ΛΕΙΤΟΥΡ

ΓΙΑ ΣΟΕΛ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚ

ΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΕΛΤΕ ΠΟΙΟΤΙΚ

ΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟ

Σ ΕΛΤΕ 

ΚΕ∆ 

∆ΟΛ 

ΚΕ∆ 

ΣΟΕΛ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑ

ΣΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟ

Υ ΑΠΟ 

ΟΡΚΩΤΟ 

ΜΕΓΕΘ

ΟΣ 

ΕΥΘΥΝ

ΗΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Υ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

ΚΟΥ 

N 

Valid 82 82 81 81 80 79 82 82 82 

Missi

ng 

0 0 1 1 2 3 0 0 0 

Mean 
2,7683 2,5366 2,024

7 

1,9506 1,862

5 

1,936

7 

2,7073 2,7195 2,5488 

Median 
2,5000 2,0000 2,000

0 

2,0000 2,000

0 

2,000

0 

3,0000 2,0000 2,0000 

Std. 

Deviatio

n 

1,17902 1,18837 1,024

39 

1,05950 1,015

62 

1,101

77 

1,13842 1,20978 1,13478 

Minimu

m 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximu

m 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 
 
Frequency Table 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΕΛ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 9 11,0 11,0 11,0 

λιγο 32 39,0 39,0 50,0 

αρκετα 19 23,2 23,2 73,2 

πολυ 13 15,9 15,9 89,0 

πληρης γνωση 9 11,0 11,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 16 19,5 19,5 19,5 

λιγο 30 36,6 36,6 56,1 

αρκετα 19 23,2 23,2 79,3 

πολυ 10 12,2 12,2 91,5 

πληρης γνωση 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 
ΕΛΤΕ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 29 35,4 35,8 35,8 

λιγο 30 36,6 37,0 72,8 

αρκετα 16 19,5 19,8 92,6 

πολυ 3 3,7 3,7 96,3 

πληρης γνωση 3 3,7 3,7 100,0 

Total 81 98,8 100,0  

Missing 999,00 1 1,2   

Total 82 100,0   

 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 33 40,2 40,7 40,7 

λιγο 29 35,4 35,8 76,5 

αρκετα 13 15,9 16,0 92,6 

πολυ 2 2,4 2,5 95,1 

πληρης γνωση 4 4,9 4,9 100,0 

Total 81 98,8 100,0  

Missing 999,00 1 1,2   

Total 82 100,0   
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ΚΕ∆ ∆ΟΛ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 35 42,7 43,8 43,8 

λιγο 30 36,6 37,5 81,3 

αρκετα 9 11,0 11,3 92,5 

πολυ 3 3,7 3,8 96,3 

πληρης γνωση 3 3,7 3,8 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   

 

 

ΚΕ∆ ΣΟΕΛ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 34 41,5 43,0 43,0 

λιγο 28 34,1 35,4 78,5 

αρκετα 9 11,0 11,4 89,9 

πολυ 4 4,9 5,1 94,9 

πληρης γνωση 4 4,9 5,1 100,0 

Total 79 96,3 100,0  

Missing 999,00 3 3,7   

Total 82 100,0   

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 11 13,4 13,4 13,4 

λιγο 28 34,1 34,1 47,6 

αρκετα 24 29,3 29,3 76,8 

πολυ 12 14,6 14,6 91,5 

πληρης γνωση 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 12 14,6 14,6 14,6 

λιγο 30 36,6 36,6 51,2 

αρκετα 17 20,7 20,7 72,0 

πολυ 15 18,3 18,3 90,2 

πληρης γνωση 8 9,8 9,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 13 15,9 15,9 15,9 

λιγο 34 41,5 41,5 57,3 

αρκετα 18 22,0 22,0 79,3 

πολυ 11 13,4 13,4 92,7 

πληρης γνωση 6 7,3 7,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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Reliability 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 77 93,9 

Excludeda 5 6,1 

Total 82 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,964 ,965 9 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΕΛ 2,7532 1,19380 77 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2,5325 1,22027 77 

ΕΛΤΕ 2,0260 1,03839 77 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ 1,9481 1,07478 77 

ΚΕ∆ ∆ΟΛ 1,8571 1,02231 77 

ΚΕ∆ ΣΟΕΛ 1,9481 1,11090 77 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ 2,7013 1,17053 77 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2,7013 1,23613 77 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2,5065 1,14275 77 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item Means 2,330 1,857 2,753 ,896 1,483 ,142 9 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΟΕΛ 18,2208 64,016 ,830 ,793 ,961 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

18,4416 62,750 ,882 ,868 ,958 

ΕΛΤΕ 18,9481 65,655 ,865 ,861 ,959 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ 19,0260 66,078 ,804 ,828 ,962 

ΚΕ∆ ∆ΟΛ 19,1169 66,368 ,833 ,894 ,961 

ΚΕ∆ ΣΟΕΛ 19,0260 64,657 ,862 ,898 ,959 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ 

ΟΡΚΩΤΟ 

18,2727 63,464 ,882 ,855 ,958 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 18,2727 62,964 ,856 ,827 ,959 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

18,4675 64,700 ,831 ,763 ,960 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20,9740 81,289 9,01603 9 
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T-Test 

 

 

Group Statistics 

 ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ΓΝΩΣΗ 
αντρας 37 2,5522 1,07091 ,17606 

γυναικα 45 2,1799 ,88180 ,13145 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΓΝΩΣΗ 

Equal variances 

assumed 

1,349 ,249 1,727 80 ,088 ,37224 ,21559 -

,05680 

,80128 

Equal variances 

not assumed 

  1,694 69,623 ,095 ,37224 ,21972 -

,06601 

,81049 

 
 

 
 
Oneway 

 

 
Descriptives 

ΓΝΩΣΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

25-35 11 2,4848 1,04736 ,31579 1,7812 3,1885 1,56 4,78 

36-45 34 2,3166 ,96225 ,16502 1,9808 2,6523 1,00 5,00 

46-55 30 2,2662 ,91160 ,16644 1,9258 2,6066 1,00 4,89 

56 kai 

ano 

7 2,6349 1,39475 ,52717 1,3450 3,9248 1,11 5,00 

Total 82 2,3479 ,98328 ,10858 2,1319 2,5639 1,00 5,00 
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ANOVA 

ΓΝΩΣΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,017 3 ,339 ,342 ,795 

Within Groups 77,297 78 ,991   

Total 78,313 81    

 
 
Post Hoc Tests 

 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΓΝΩΣΗ   
Scheffe   

(I) ΗΛΙΚΙΑ (J) ΗΛΙΚΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

25-35 

36-45 ,16826 ,34531 ,971 -,8184 1,1550 

46-55 ,21864 ,35089 ,942 -,7840 1,2213 

56 kai ano -,15007 ,48131 ,992 -1,5254 1,2253 

36-45 

25-35 -,16826 ,34531 ,971 -1,1550 ,8184 

46-55 ,05038 ,24936 ,998 -,6622 ,7629 

56 kai ano -,31834 ,41318 ,898 -1,4990 ,8623 

46-55 

25-35 -,21864 ,35089 ,942 -1,2213 ,7840 

36-45 -,05038 ,24936 ,998 -,7629 ,6622 

56 kai ano -,36872 ,41785 ,854 -1,5627 ,8253 

56 kai ano 

25-35 ,15007 ,48131 ,992 -1,2253 1,5254 

36-45 ,31834 ,41318 ,898 -,8623 1,4990 

46-55 ,36872 ,41785 ,854 -,8253 1,5627 
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Homogeneous Subsets 

 

 

ΓΝΩΣΗ 

Scheffea,b   

ΗΛΙΚΙΑ N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

46-55 30 2,2662 

36-45 34 2,3166 

25-35 11 2,4848 

56 kai ano 7 2,6349 

Sig.  ,819 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 13,490. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 
 
Means Plots 
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Oneway 

 

 

Warnings 

Post hoc tests are not performed for ΓΝΩΣΗ because at least one group has fewer than two cases. 

 

 

Descriptives 

ΓΝΩΣΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

δευτεροβαθµια 

εκπαιδευση 

1 3,3333 . . . . 3,33 3,33 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 56 2,2039 ,89603 ,11974 1,9639 2,4438 1,00 5,00 

µεταπτυχιακο 25 2,6311 1,11837 ,22367 2,1695 3,0927 1,00 5,00 

Total 82 2,3479 ,98328 ,10858 2,1319 2,5639 1,00 5,00 

 

 

ANOVA 

ΓΝΩΣΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,138 2 2,069 2,204 ,117 

Within Groups 74,175 79 ,939   

Total 78,313 81    
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Means Plots 

 

 
 

 
 
Oneway 

 

 

Descriptives 

ΓΝΩΣΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 43 2,2397 ,99606 ,15190 1,9331 2,5462 1,00 5,00 

6-15 22 2,2576 ,71548 ,15254 1,9403 2,5748 1,11 3,89 

16-25 11 2,3838 ,92745 ,27964 1,7608 3,0069 1,11 3,33 

26 kai 

ano 

6 3,3889 1,42075 ,58002 1,8979 4,8799 1,67 5,00 

Total 82 2,3479 ,98328 ,10858 2,1319 2,5639 1,00 5,00 

 

 
ANOVA 

ΓΝΩΣΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,199 3 2,400 2,632 ,056 

Within Groups 71,114 78 ,912   

Total 78,313 81    
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Post Hoc Tests 

 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΓΝΩΣΗ   
Scheffe   

(I) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (J) ΕΜΠΕΙΡΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 

6-15 -,01791 ,25029 1,000 -,7331 ,6973 

16-25 -,14417 ,32262 ,977 -1,0661 ,7777 

26 kai ano -1,14922 ,41612 ,062 -2,3383 ,0398 

6-15 

1-5 ,01791 ,25029 1,000 -,6973 ,7331 

16-25 -,12626 ,35260 ,988 -1,1338 ,8813 

26 kai ano -1,13131 ,43977 ,094 -2,3879 ,1253 

16-25 

1-5 ,14417 ,32262 ,977 -,7777 1,0661 

6-15 ,12626 ,35260 ,988 -,8813 1,1338 

26 kai ano -1,00505 ,48460 ,239 -2,3898 ,3797 

26 kai ano 

1-5 1,14922 ,41612 ,062 -,0398 2,3383 

6-15 1,13131 ,43977 ,094 -,1253 2,3879 

16-25 1,00505 ,48460 ,239 -,3797 2,3898 

 
 
Homogeneous Subsets 

 

 
ΓΝΩΣΗ 

Scheffea,b   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

1-5 43 2,2397  

6-15 22 2,2576  

16-25 11 2,3838 2,3838 

26 kai ano 6  3,3889 

Sig.  ,987 ,088 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,259. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
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Means Plots 

 

 
 

 
 
Oneway 

 

 
Descriptives 

ΓΝΩΣΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 2,1111 ,99381 ,24103 1,6001 2,6221 1,11 5,00 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15 2,2509 ,81095 ,20939 1,8018 2,7000 1,33 3,89 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

23 2,6087 1,16913 ,24378 2,1031 3,1143 1,00 5,00 

ΦΑΕ 17 2,5033 ,96154 ,23321 2,0089 2,9976 1,11 4,89 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

10 2,0319 ,69703 ,22042 1,5333 2,5306 1,00 3,00 

Total 82 2,3479 ,98328 ,10858 2,1319 2,5639 1,00 5,00 
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ANOVA 

ΓΝΩΣΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,067 4 1,017 1,055 ,385 

Within Groups 74,246 77 ,964   

Total 78,313 81    
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Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΓΝΩΣΗ   
Scheffe   

(I) ∆ΟΥ (J) ∆ΟΥ Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -,13981 ,34785 ,997 -1,2377 ,9581 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,49758 ,31407 ,644 -1,4889 ,4937 

ΦΑΕ -,39216 ,33681 ,851 -1,4552 ,6709 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,07917 ,39133 1,000 -1,1560 1,3143 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,13981 ,34785 ,997 -,9581 1,2377 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,35777 ,32589 ,876 -1,3864 ,6708 

ΦΑΕ -,25234 ,34785 ,970 -1,3502 ,8456 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,21898 ,40088 ,990 -1,0463 1,4843 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,49758 ,31407 ,644 -,4937 1,4889 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,35777 ,32589 ,876 -,6708 1,3864 

ΦΑΕ ,10543 ,31407 ,998 -,8859 1,0967 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,57675 ,37195 ,663 -,5972 1,7507 

ΦΑΕ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,39216 ,33681 ,851 -,6709 1,4552 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,25234 ,34785 ,970 -,8456 1,3502 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,10543 ,31407 ,998 -1,0967 ,8859 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,47132 ,39133 ,834 -,7638 1,7065 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -,07917 ,39133 1,000 -1,3143 1,1560 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -,21898 ,40088 ,990 -1,4843 1,0463 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,57675 ,37195 ,663 -1,7507 ,5972 

ΦΑΕ -,47132 ,39133 ,834 -1,7065 ,7638 
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Homogeneous Subsets 

 

 

ΓΝΩΣΗ 

Scheffea,b   

∆ΟΥ N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

∆ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 2,0319 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 2,1111 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15 2,2509 

ΦΑΕ 17 2,5033 

Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 2,6087 

Sig.  ,623 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,254. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of 

the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 

 
 
Means Plots 
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Frequencies 

 

 

Statistics 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤ

ΗΣΙΑ 

ΕΥΘΥ

ΝΗ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙ

Α ΧΡ/ΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΕΩΝ ΑΠΟ 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ

Ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟ - 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝ

ΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤ

ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

- ΑΠΟΦΥΓΗ 

∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟ

Σ ΕΛΤΕ - 

ΑΠΟΦΥΓ

Η 

∆ΙΑΦΘΟ

ΡΑΣ 

N 

Valid 79 80 80 79 80 81 80 

Missi

ng 

3 2 2 3 2 1 2 

Mean 2,7342 2,5625 2,7250 2,7848 2,9125 2,3333 2,3000 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,0000 

Std. 

Deviatio

n 

,91580 ,88366 ,87113 ,82696 ,87430 ,88034 ,71865 

Minimu

m 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximu

m 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

 
 
Frequency Table 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 9 11,0 11,4 11,4 

λιγο 18 22,0 22,8 34,2 

αρκετα 38 46,3 48,1 82,3 

πολυ 13 15,9 16,5 98,7 

παρα πολυ 1 1,2 1,3 100,0 

Total 79 96,3 100,0  

Missing 999,00 3 3,7   

Total 82 100,0   
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 8 9,8 10,0 10,0 

λιγο 30 36,6 37,5 47,5 

αρκετα 33 40,2 41,3 88,8 

πολυ 7 8,5 8,8 97,5 

παρα πολυ 2 2,4 2,5 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   

 

 

ΕΥΘΥΝΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 6 7,3 7,5 7,5 

λιγο 24 29,3 30,0 37,5 

αρκετα 38 46,3 47,5 85,0 

πολυ 10 12,2 12,5 97,5 

παρα πολυ 2 2,4 2,5 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   

 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΧΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 4 4,9 5,1 5,1 

λιγο 23 28,0 29,1 34,2 

αρκετα 40 48,8 50,6 84,8 

πολυ 10 12,2 12,7 97,5 

παρα πολυ 2 2,4 2,5 100,0 

Total 79 96,3 100,0  

Missing 999,00 3 3,7   

Total 82 100,0   
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 4 4,9 5,0 5,0 

λιγο 18 22,0 22,5 27,5 

αρκετα 43 52,4 53,8 81,3 

πολυ 11 13,4 13,8 95,0 

παρα πολυ 4 4,9 5,0 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   

 

 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 11 13,4 13,6 13,6 

λιγο 42 51,2 51,9 65,4 

αρκετα 19 23,2 23,5 88,9 

πολυ 8 9,8 9,9 98,8 

παρα πολυ 1 1,2 1,2 100,0 

Total 81 98,8 100,0  

Missing 999,00 1 1,2   

Total 82 100,0   

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ - ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

καθολου 10 12,2 12,5 12,5 

λιγο 38 46,3 47,5 60,0 

αρκετα 30 36,6 37,5 97,5 

πολυ 2 2,4 2,5 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   
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Reliability 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 77 93,9 

Excludeda 5 6,1 

Total 82 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,896 ,897 7 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 2,7662 ,90170 77 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 2,5455 ,85140 77 

ΕΥΘΥΝΗ 2,7403 ,87963 77 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΧΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

2,7922 ,83252 77 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

2,9221 ,82344 77 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΦΥΓΗ 

∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

2,3377 ,89752 77 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ - ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 2,3117 ,71192 77 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item Means 2,631 2,312 2,922 ,610 1,264 ,056 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 15,6494 15,178 ,785 ,658 ,869 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 15,8701 16,325 ,648 ,527 ,886 

ΕΥΘΥΝΗ 15,6753 15,906 ,688 ,528 ,882 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΧΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

15,6234 15,738 ,769 ,633 ,872 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

15,4935 16,016 ,731 ,604 ,877 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 

ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

16,0779 16,389 ,594 ,527 ,893 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΤΕ - ΑΠΟΦΥΓΗ 

∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

16,1039 16,989 ,684 ,596 ,883 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,4156 21,509 4,63780 7 
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T-Test 

 

 

Group Statistics 

 ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ΑΠΟΨΗ 
αντρας 37 2,6042 ,69265 ,11387 

γυναικα 44 2,6147 ,67645 ,10198 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΑΠΟΨΗ 

Equal variances 

assumed 

,001 ,972 -

,069 

79 ,945 -,01047 ,15254 -

,31410 

,29316 

Equal variances 

not assumed 

  -

,069 

75,984 ,946 -,01047 ,15286 -

,31492 

,29398 

 
 

 

 
Oneway 

 

 
Descriptives 

ΑΠΟΨΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

25-35 11 2,6212 ,69452 ,20941 2,1546 3,0878 1,83 3,71 

36-45 34 2,5672 ,64608 ,11080 2,3418 2,7927 1,00 3,57 

46-55 30 2,7071 ,69703 ,12726 2,4469 2,9674 1,00 4,00 

56 kai 

ano 

6 2,3452 ,83595 ,34127 1,4680 3,2225 1,14 3,14 

Total 81 2,6099 ,67961 ,07551 2,4597 2,7602 1,00 4,00 
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ANOVA 

ΑΠΟΨΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,767 3 ,256 ,544 ,653 

Within Groups 36,182 77 ,470   

Total 36,950 80    

 
 
Post Hoc Tests 

 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΑΠΟΨΗ   
Scheffe   

(I) ΗΛΙΚΙΑ (J) ΗΛΙΚΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

25-35 

36-45 ,05399 ,23778 ,997 -,6257 ,7336 

46-55 -,08593 ,24162 ,988 -,7766 ,6047 

56 kai ano ,27597 ,34790 ,889 -,7184 1,2704 

36-45 

25-35 -,05399 ,23778 ,997 -,7336 ,6257 

46-55 -,13992 ,17171 ,881 -,6307 ,3509 

56 kai ano ,22199 ,30354 ,911 -,6456 1,0896 

46-55 

25-35 ,08593 ,24162 ,988 -,6047 ,7766 

36-45 ,13992 ,17171 ,881 -,3509 ,6307 

56 kai ano ,36190 ,30656 ,708 -,5143 1,2382 

56 kai ano 

25-35 -,27597 ,34790 ,889 -1,2704 ,7184 

36-45 -,22199 ,30354 ,911 -1,0896 ,6456 

46-55 -,36190 ,30656 ,708 -1,2382 ,5143 
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Homogeneous Subsets 

 

 

ΑΠΟΨΗ 

Scheffea,b   

ΗΛΙΚΙΑ N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

56 kai ano 6 2,3452 

36-45 34 2,5672 

25-35 11 2,6212 

46-55 30 2,7071 

Sig.  ,630 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,487. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 
 
Means Plots 
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Oneway 

 

 

Warnings 

Post hoc tests are not performed for ΑΠΟΨΗ because at least one group has fewer than two cases. 

 

 

Descriptives 

ΑΠΟΨΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

δευτεροβαθµια 

εκπαιδευση 

1 3,1429 . . . . 3,14 3,14 

ΑΕΙ - ΤΕΙ 55 2,5775 ,66945 ,09027 2,3965 2,7585 1,00 3,57 

µεταπτυχιακο 25 2,6600 ,71717 ,14343 2,3640 2,9560 1,43 4,00 

Total 81 2,6099 ,67961 ,07551 2,4597 2,7602 1,00 4,00 

 

 

ANOVA 

ΑΠΟΨΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,405 2 ,202 ,432 ,651 

Within Groups 36,545 78 ,469   

Total 36,950 80    
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Means Plots 

 

 
 

 
 
Oneway 

 

 

Descriptives 

ΑΠΟΨΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 43 2,5997 ,56536 ,08622 2,4257 2,7737 1,43 3,71 

6-15 22 2,5379 ,73075 ,15580 2,2139 2,8619 1,00 3,57 

16-25 10 3,0786 ,68218 ,21572 2,5906 3,5666 1,50 4,00 

26 kai 

ano 

6 2,1667 ,96221 ,39282 1,1569 3,1764 1,00 3,14 

Total 81 2,6099 ,67961 ,07551 2,4597 2,7602 1,00 4,00 

 

 

ANOVA 

ΑΠΟΨΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,494 3 1,165 2,680 ,053 

Within Groups 33,456 77 ,434   

Total 36,950 80    
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Post Hoc Tests 

 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΑΠΟΨΗ   
Scheffe   

(I) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (J) ΕΜΠΕΙΡΙΑ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 

6-15 ,06179 ,17278 ,988 -,4321 ,5557 

16-25 -,47890 ,23142 ,241 -1,1404 ,1826 

26 kai ano ,43300 ,28726 ,521 -,3881 1,2541 

6-15 

1-5 -,06179 ,17278 ,988 -,5557 ,4321 

16-25 -,54069 ,25139 ,210 -1,2593 ,1779 

26 kai ano ,37121 ,30359 ,684 -,4965 1,2390 

16-25 

1-5 ,47890 ,23142 ,241 -,1826 1,1404 

6-15 ,54069 ,25139 ,210 -,1779 1,2593 

26 kai ano ,91190 ,34039 ,075 -,0610 1,8848 

26 kai ano 

1-5 -,43300 ,28726 ,521 -1,2541 ,3881 

6-15 -,37121 ,30359 ,684 -1,2390 ,4965 

16-25 -,91190 ,34039 ,075 -1,8848 ,0610 

 
 
Homogeneous Subsets 

 

 
ΑΠΟΨΗ 

Scheffea,b   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

26 kai ano 6 2,1667  

6-15 22 2,5379 2,5379 

1-5 43 2,5997 2,5997 

16-25 10  3,0786 

Sig.  ,467 ,268 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 11,927. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 
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Means Plots 

 

 
 

 
 
Oneway 

 

 
Descriptives 

ΑΠΟΨΗ   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 2,7983 ,55342 ,13422 2,5138 3,0829 1,86 4,00 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15 2,3032 ,58255 ,15041 1,9806 2,6258 1,00 3,00 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

22 2,6981 ,76103 ,16225 2,3606 3,0355 1,14 3,57 

ΦΑΕ 17 2,5112 ,74887 ,18163 2,1262 2,8962 1,00 3,71 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

10 2,7238 ,63959 ,20225 2,2663 3,1813 1,86 3,67 

Total 81 2,6099 ,67961 ,07551 2,4597 2,7602 1,00 4,00 
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ANOVA 

ΑΠΟΨΗ   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,481 4 ,620 1,368 ,253 

Within Groups 34,469 76 ,454   

Total 36,950 80    
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Post Hoc Tests 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   ΑΠΟΨΗ   
Scheffe   

(I) ∆ΟΥ (J) ∆ΟΥ Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,49514 ,23857 ,374 -,2581 1,2484 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,10027 ,21747 ,995 -,5863 ,7869 

ΦΑΕ ,28711 ,23099 ,818 -,4422 1,0164 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,07451 ,26839 ,999 -,7729 ,9219 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -,49514 ,23857 ,374 -1,2484 ,2581 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,39488 ,22550 ,550 -1,1068 ,3171 

ΦΑΕ -,20803 ,23857 ,943 -,9612 ,5452 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,42063 ,27493 ,674 -1,2887 ,4474 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -,10027 ,21747 ,995 -,7869 ,5863 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,39488 ,22550 ,550 -,3171 1,1068 

ΦΑΕ ,18685 ,21747 ,946 -,4998 ,8735 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,02576 ,25684 1,000 -,8367 ,7852 

ΦΑΕ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -,28711 ,23099 ,818 -1,0164 ,4422 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,20803 ,23857 ,943 -,5452 ,9612 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,18685 ,21747 ,946 -,8735 ,4998 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-,21261 ,26839 ,959 -1,0600 ,6348 

∆ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -,07451 ,26839 ,999 -,9219 ,7729 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ,42063 ,27493 ,674 -,4474 1,2887 

Ε 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

,02576 ,25684 1,000 -,7852 ,8367 

ΦΑΕ ,21261 ,26839 ,959 -,6348 1,0600 
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Homogeneous Subsets 

 

 

ΑΠΟΨΗ 

Scheffea,b   

∆ΟΥ N Subset for alpha 

= 0.05 

1 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15 2,3032 

ΦΑΕ 17 2,5112 

Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 2,6981 

∆ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 2,7238 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17 2,7983 

Sig.  ,400 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,162. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of 

the group sizes is used. Type I error levels are not 

guaranteed. 

 
 
Means Plots 
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Frequencies 

 

 
Statistics 

 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ 

ΤΟΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΨΗ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

N 
Valid 80 82 82 

Missing 2 0 0 

 
 
Frequency Table 

 

 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ναι µε την πολ 1037/2005 3 3,7 3,8 3,8 

ναι σε πληρεις τακτικους ελεγχους 23 28,0 28,8 32,5 

σε καµια απο τις ανωτερω περιπτωσεις 12 14,6 15,0 47,5 

σε ολους τους φορολογικους ελεγχους 42 51,2 52,5 100,0 

Total 80 97,6 100,0  

Missing 999,00 2 2,4   

Total 82 100,0   

 

 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ναι σε µερικο ελεγχο 1 1,2 1,2 1,2 

ναι σε πληρεις τακτικους ελεγχους 19 23,2 23,2 24,4 

σε καµια απο τις ανωτερω περιπτωσεις 8 9,8 9,8 34,1 

σε ολους τους φορολογικους ελεγχους 54 65,9 65,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ναι σε πληρεις τακτικους ελεγχους 19 23,2 23,2 23,2 

σε καµια απο τις ανωτερω περιπτωσεις 13 15,9 15,9 39,0 

σε ολους τους φορολογικους ελεγχους 50 61,0 61,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


