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Περίληψη 

Η Ελεγκτική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της λογιστικής. Από 

αρχαιοτάτων χρόνων συμβάλει στην διασφάλιση των συναλλαγών και την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης στις αγορές. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών 

παρέχεται μέσα από την ελεγκτική διαδικασία. Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής 

είναι ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος. Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται 

την έννοια και την μεγάλη χρησιμότητα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, 

όπως και  την αποτύπωση της εφαρμογής της ελεγκτικής διαδικασίας  από 

εσωτερικούς ελεγκτές, λογιστές και εξωτερικούς ελεγκτές σε δημόσιες  και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής 

διανομής ερωτηματολογίου σε ένα τυχαίο δείγμα ελεγκτών και λογιστών. Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν την μεγάλη σημασία της ελεγκτικής στην ορθή τήρηση 

των λογιστικών αρχών και κανόνων σε όλους τους οικονομικούς οργανισμούς.  

Λέξεις κλειδιά: Ελεγκτική, Εσωτερικός έλεγχος, Εξωτερικός έλεγχος, Εσωτερικός 

ελεγκτής, Εξωτερικός ελεγκτής. 
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Abstract 

The Auditing is one of the major branches of accounting. Since ancient times, auditing 

helped to ensure trade and strengthen confidence in the markets. Ensuring the 

reliability of transactions is achieved through the auditing process. The main 

distinction of auditing is the internal and external audit. This thesis deals with the 

concept and the great utility of internal and external audit as well as the mapping of 

the implementation of the auditing process by auditors, both internal and external, to 

public and private companies. Data collection was performed through electronic 

distribution of a questionnaire to a random sample of auditors and accountants. The 

results show the importance of the auditing to the correct application of accounting 

principles and rules to all financial institutions. 

Keywords: Auditing, Internal Audit, External Audit, Internal Auditor, External Auditor. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εισαγωγή – Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον των ημερών μας 

δημιουργούν ένα κλίμα αστάθειας, έντονου ανταγωνισμού και μεγάλων ανισοτήτων 

τόσο στα κράτη όσο και ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον ο 

ρόλος της ελεγκτικής στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα γίνεται όλο και 

σημαντικότερος. Η ελεγκτική επιστήμη μέσω των μηχανισμών της   συμβάλλει στην 

ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων με την δημιουργία  κλίματος αξιοπιστίας 

διαφάνειας και εμπιστοσύνης. Στοχεύει αφενός  στην διαφύλαξη και την σωστή 

διαχείριση των πόρων και αφετέρου στην παροχή κατάλληλων πληροφοριών για την 

λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

Παρά την μεγάλη αναγκαιότητα την ελεγκτικής επιστήμης, ελάχιστες έρευνες έχουν 

διενεργηθεί κυρίως σε εμπειρικό επίπεδο, όσο αναφορά την εφαρμογή των 

ελεγκτικών διαδικασιών σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Στην παρούσα διπλωματική επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση της έννοιας της 

ελεγκτικής, του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου. Υπό αυτό το πρίσμα σκοπός 

της είναι η αποτύπωση της εφαρμογής ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να γίνουν 

κατανοητά εκείνα τα σημεία ελέγχου που συναντώνται συχνότερα λάθη και 

παραλείψεις, όπως επίσης και ο συσχετισμός αυτών με τον εσωτερικό έλεγχο της 

οικονομικής μονάδας. 

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική αναπτύσσεται σε έξι θεματικές ενότητες. Στην πρώτη 

ενότητα  αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της ελεγκτικής, ο σκοπός και τα είδη της 

ελεγκτικής, όπως και το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου. 

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η επισκόπηση ερευνών και οι ερευνητικές 

υποθέσεις, σχετικά με  την αλληλεπίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 

κατά τον έλεγχο της οικονομικής μονάδας, όπως και η σπουδαιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου σε δημόσιες υπηρεσίες.  
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Στην τρίτη ενότητα αναπτύσσονται ενδεικνυόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ανά ομάδα 

λογαριασμών του ισολογισμού, όπου αναλύονται ελεγκτικές διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο. 

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε  στην διπλωματική εργασία. Περιγράφονται οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, όπως επίσης και η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης που 

χρησιμοποιήθηκε αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μετά από την 

στατιστική ανάλυση με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS Statistics 19.0. 

Τέλος, στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά προέκυψαν μετά από την στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων, όπως επίσης οι περιορισμοί και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

1.1  Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. 

Αναλύονται οι ορισμοί και εννοιολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με την ελεγκτική 

τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο. 

1.2 Εννοιολογικό Πλαίσιο Ελεγκτικής 

Η Ελεγκτική είναι και εκφράζεται ως ένας ξεχωριστός κλάδος των διοικητικών και 

οικονομικών επιστημών που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, όρους και 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε οικονομική μονάδα-φορέα που 

στοχεύει στη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς και 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (Παπαστάθης, 2003). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006) η Ελεγκτική είναι ο επιστημονικός κλάδος 

της συστηματικής διαδικασίας συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων, 

από ένα ανεξάρτητο και ικανό για την περίπτωση πρόσωπο, τα οποία αφορούν 

μετρήσιμες πληροφορίες συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας, με σκοπό να 

εξακριβωθεί και να γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατά πόσο οι 

πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια. Το αντικείμενο 

της ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των οικονομικών μονάδων με στόχο σύμφωνα με τους 

Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013) (α) την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή 

εκούσιων λογιστικών λαθών και οικονομικών ατασθαλιών και (β) την πιστοποίηση, 

ύστερα από διενέργεια συστηματικού ελέγχου και ανάλογων δοκιμαστικών 

επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της πιστοληπτικής 

ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κείμενων φορολογικών διατάξεων. 

1.3 Διακρίσεις και θέματα ελεγκτικής 

Η Ελεγκτική επιστήμη μπορεί να ομαδοποιηθεί στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Εσωτερική Ελεγκτική, η οποία πραγματοποιείται από πρόσωπα που διαθέτουν 

τα επιστημονικά προσόντα για τον έλεγχο και αποτελούν εργαζόμενους την 

οικονομικής μονάδας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.                
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 Εξωτερική Ελεγκτική, η οποία πραγματοποιείται από πρόσωπα που διαθέτουν 

επιστημονικά προσόντα για τον έλεγχο, έχουν λάβει ανάλογη άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και είναι ανεξάρτητοι έναντι της ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας, καθώς και έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής . 

  Κρατική Ελεγκτική, η οποία πραγματοποιείται από  κρατικούς και 

ημικρατικούς φορείς και αποτελείται από  τον φορολογικό έλεγχο, τον έλεγχο 

του ελεγκτικού συνεδρίου, τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

τον  έλεγχο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον έλεγχο από το Σώμα 

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τον έλεγχο από την τράπεζα της Ελλάδος και 

τον έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.                          

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον εσωτερικό 

όσο και το εξωτερικό έλεγχο (Παπαστάθης 2003) : 

  Το αντικείμενο του ελέγχου. Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και 

ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο και ποιοί ωφελούνται από τον 

έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες 

στην επιχείρηση, καθώς οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι συναλλασσόμενοι με 

αυτή.  

  Το υποκείμενο του ελέγχου. Αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή ποια πρόσωπα είναι 

αρμόδια να διενεργούν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα προσόντα 

των ατόμων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους 

καθήκοντα. 

  Τις ελεγκτικές διαδικασίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο τρόπος και οι 

επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε 

φορά για τη διενέργεια του ελέγχου, προκειμένου να παραχθεί ελεγκτικό έργο 

επιστημονικού επιπέδου.  

1.4.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι Karagiorgos et al. (2011) θεώρησαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στην 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(2012) η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και 

συμβουλευτική υπηρεσία, σχεδιασμένη και οργανωμένη ώστε να βελτιώνει τις 
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λειτουργίες του οργανισμού. Με τον όρο σύστημα εσωτερικού ελέγχου εννοούμε την 

αποτελεσματικότερη οργάνωση των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών της 

οικονομικής μονάδας, την αποδοτικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών των 

εργαζομένων, όπως και την εφαρμογή διαδικασιών ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι 

λαθών κατά την εκτέλεση συναλλαγών, να διαφυλάσσονται αποτελεσματικά τα 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια και 

αξιοπιστία στα στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Επίσης, η λειτουργία του 

συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στοχεύει στην εκτίμηση και διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, βοηθώντας τον οργανισμό να εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς του στόχους.  

Οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση 

και αφορούν είτε ελέγχους τηρήσεως των εσωτερικών  οδηγιών είτε  λειτουργικούς 

και διαχειριστικούς ελέγχους των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, οι εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει να εφαρμόζουν αλλά και να προασπίζουν 

τις αρχές της αντικειμενικότητας, ακεραιότητας, εχεμύθειας και επάρκειας. 

1.4.2 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με τους Κάντζος και Χονδράκης (2006) τα βασικότερα είδη του εσωτερικού 

ελέγχου είναι:  

  Οικονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις ελεγκτικές διαδικασίες που 

αφορούν την ασφάλεια του ενεργητικού και της περιουσίας της επιχείρησης 

και στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των 

οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων. 

 Διοικητικοί έλεγχοι, που περιέχονται οι κανόνες που θεσπίζει η διοίκηση 

(Παπαστάθης, 2014). Σε αντίθεση από τους οικονομικούς και λειτουργικούς 

ελέγχους έχουν ευρύτερους αντικειμενικούς σκοπούς, οι οποίοι συνίστανται 

στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών 

μεθόδων, την συνολική διοικητική αποτελεσματικότητα της εταιρίας. 

 Λειτουργικοί έλεγχοι, που αποβλέπουν στον αν λειτουργεί αποτελεσματικά 

ένα τμήμα της οικονομικής μονάδας και αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες 
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διαδικασίες (Τσακλαγκάνος, 2008). Αντικειμενικός σκοπός των λειτουργικών 

ελέγχων είναι η αξιολόγηση και η εκτίμηση της δομής του υπάρχοντος 

συστήματος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και βελτίωσης υπαρχόντων σε 

περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. 

1.4.3 Οφέλη από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

σύμφωνα με Meigs W.B. et al. (1985) είναι τα εξής: 

  Επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι αποτελεσματικές. 

  Υιοθετούνται βελτιώσεις στις διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν ή 

αντιμετωπίζουν προβλήματα και προστατεύουν τους εργαζομένους από 

αδίκους καταλογισμούς ευθυνών. 

 Εισπράττονται διαφυγόντα κέρδη. 

  Περιορίζεται η γραφειοκρατία. 

 Εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα και παραλείψεις. 

  Εντοπίζονται νέες ευκαιρίες για αυτοματοποίηση διαδικασιών. 

  Δοκιμάζονται νέες ιδέες με σκοπό την κατάργηση αναποτελεσματικών 

διαδικασιών. 

  Καλλιεργείται η εμπιστοσύνη με την χρήση νέων τεχνολογιών. 

  Αποφεύγονται οι άσκοπες δαπάνες. 

  Εντοπίζονται γρήγορα παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές. 

  Ελέγχονται τα οικονομικά, λογιστικά και διοικητικά προβλήματα της 

επιχείρησης. 

  Διασφαλίζονται και ενισχύονται τα συμφέροντα των μετόχων της επιχείρησης. 

  Ενισχύεται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής 

αγοράς. 

1.5.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Εξωτερικού Ελέγχου 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ο  έλεγχος που εκτελείται από επαγγελματίες και ειδικά 

εκπαιδευμένους λογιστές ελεγκτές, οι οποίοι αναφέρονται ως Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές (Καραμάνης, 2008). O εξωτερικός έλεγχος διενεργείται στο λογιστικό 

σύστημα μιας μονάδας, αλλά και σε επιμέρους οργανωτικά συστήματα, τα οποία 
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μπορούν εμμέσως να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

συστήματος, με την χρήση ελεγκτικών διαδικασιών και μεθόδων τις οποίες θα κρίνει 

κατά περίπτωση ο εξωτερικός ελεγκτής. Ο βασικός σκοπός του Εξωτερικού ελέγχου 

είναι αφενός η πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου ότι οι συνταχθείσες οικονομικές 

καταστάσεις της οικονομικής μονάδας έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις αναγνωρισμένες λογιστικές αρχές και αφετέρου η αποκάλυψη και 

καταστολή ακούσιων και εκούσιων λαθών και παραλείψεων που τυχόν έχουν 

διαπραχθεί. 

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) είναι το αρμόδιο όργανο στην χώρα 

μας για την άσκηση και λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

1.5.2 Είδη Εξωτερικού Ελέγχου 

Με βάση το στοιχείο που επιλέγει κάθε ελεγκτής να δώσει έμφαση οι έλεγχοι 

διακρίνονται σε: 

 Χρηματοοικονομικός: Eίναι ο έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών μεγεθών που 

αφορούν στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της δράσεως 

των οικονομικών μονάδων. 

 Λειτουργικός: Έλεγχος κατά πόσο μια λειτουργία ή διαδικασία της 

επιχείρησης όχι απαραίτητα οικονομικής φύσεως εκτελείται σύμφωνα με τα 

επιστημονικά κριτήρια του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και  σύμφωνα με τις 

γενικότερες επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές. 

 Αποδοτικότητας: Έλεγχος για τον αν μια λειτουργία ή διαδικασία αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα στην επιχείρηση ή συμβάλει θετικά στην λειτουργία του 

συνολικού συστήματος στο οποίο είναι και αυτή ενταγμένη. 

 Συμμόρφωσης: Έχει σκοπό την διαπίστωση της συμμόρφωσης σε κάποιους 

προσυμφωνημένους όρους ή προδιαγεγραμμένες διαδικασίες των 

εμπλεκόμενων μερών. 

 Ειδικός: Κάθε έλεγχος που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες αρκεί να 

έχει την ικανότητα ο ελεγκτής να την εκτελέσει (π.χ δικαστικός έλεγχος του 

άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). 
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1.5.3 Κώδικας Δεοντολογίας Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών 

Ο Κώδικας δεοντολογίας είναι επίσημος και γραπτός. Αφορά το σύνολο των αρχών 

σχετικά με την αποδεκτή και ορθή συμπεριφορά των μελών ενός επαγγελματικού 

συνόλου και αντικατοπτρίζει τις αξίες του συνόλου αυτού. 

 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 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. 
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 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) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά την 

προσέγγιση του ερευνητικού θέματος της εργασίας, όπως επίσης και οι ερευνητικές 

υποθέσεις. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση του Εσωτερικού και 

Εξωτερικού ελέγχου κατά τον έλεγχο της οικονομικής μονάδας, όπως επίσης και η 

σπουδαιότητα του Εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιες υπηρεσίες. 

2.2 Επισκόπηση Ερευνών 

  Οι Ho-YoungLee Hyun-YoungPark (2016) εξέτασαν τα χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού ελέγχου και τον αριθμό των ωρών εργασίας του εξωτερικού 

ελέγχου. Η μελέτη υπαγορεύεται από το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 610 και 

στόχος της είναι από ένα δείγμα 5.055 επιχειρήσεων μεταξύ του 2009-2013, 

να εξεταστεί η σχέση μεταξύ εσωτερικών ελεγκτών και των ωρών εξωτερικού 

ελέγχου ως υποκατάστατο για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η 

διαθεσιμότητα των εσωτερικών ελεγκτών τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

συνεισφορά τους στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Αποδεικνύεται 

επίσης ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν το έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών με νομική εμπειρογνωμοσύνη για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας. Τέλος αυτή η μελέτη προσθέτει στην βιβλιογραφία τη 

συνεισφορά των εσωτερικών ελεγκτών σε εξωτερικούς ελέγχους με τη χρήση 

μιας μεγάλης βάσης δεδομένων των ωρών ελέγχου. (Lee and Park , 2016) 

 Οι Zulkifli Baharud-din, Alagan Shokiyah, και Mohd Serjana Ibrahim (2014) 

ασχολήθηκαν με τους παράγοντες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Μαλεσιανό δημόσιο τομέα. Η 

συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες σχετικές με το 

θέμα. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν,  χρησιμοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές 

μέθοδοι, όπως περιγραφική στατιστική, για να αναλυθούν τα δεδομένα των 

ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν. Το εξαγόμενο συμπέρασμα της παραπάνω 

μελέτης είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που αναλύθηκαν  

(συμμετοχή, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα του ελεγκτή και υποστήριξη της 

http://www.emeraldinsight.com/author/Lee%2C+Ho-Young
http://www.emeraldinsight.com/author/Lee%2C+Ho-Young
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διοίκησης) με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο. 

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι ο εσωτερικός έλεγχος πιο επαρκής, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό συμμετοχής του ελεγκτή και στην 

υποστήριξη της διοίκησης στην όλη διαδικασία. (η υποστήριξη της διοίκησης 

είναι πολύ σημαντική διότι από αυτή απορρέουν οι υπόλοιποι παράγοντες 

που επηρεάζουν το εσωτερικό έλεγχο). 

 Οι Munro και Stewart (2010) εξέτασαν τον βαθμό που η ομάδα εξωτερικού 

ελέγχου θα μπορούσε να στηριχθεί στο έργο του εσωτερικού ελέγχου στο 

σημερινό περιβάλλον διακυβέρνησης. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη 

αποτελούνταν από 17 εταίρους, 29 διευθυντές, και 2 ελεγκτικές εταιρείες 

μεσαίου μεγέθους σε πέντε μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Συνολικά 

στάλθηκαν 98 ερωτηματολόγια από τα οποία τα 66 απαντήθηκαν δίνονταν ένα 

ποσοστό ανταπόκρισης 67%. Η πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το κατά 

πόσον ή όχι ο εσωτερικός έλεγχος εκτελεί συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της εταιρείας. Η δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή 

είναι το κατά πόσον η εσωτερική διαρρύθμιση του ελέγχου πρέπει να 

δημιουργείται μέσα από την εταιρεία είτε να ανατίθεται σε εξωτερικό πάροχο. 

Το ερευνητικό εργαλείο ελέγχτηκε χρησιμοποιώντας μια ομάδα τελειόφοιτων 

φοιτητών του λογιστικού ελέγχου, ακαδημαϊκούς με εμπειρία ελέγχου και 

τέσσερις επαγγελματίες ελέγχου. Περιορισμοί της μελέτης που λήφθηκαν 

υπόψη κατά την ερμηνεία των ευρημάτων είναι το μέγεθος του δείγματος το 

οποίο είναι σχετικά μικρό και δεν μπορούν να γενικευθούν τα συμπεράσματα. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι για τον έλεγχο των εργασιών 

αξιολόγησης οι εξωτερικοί ελεγκτές βασίζονται λιγότερο στην εργασία που 

εκτελείται από τον εσωτερικό έλεγχο και χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς 

ελεγκτές σε μικρότερο βαθμό όταν αυτοί εκτελούν συμβουλευτικό ρόλο στην 

εταιρεία.  

 Ο Lie Dharma Putra (2008) έπειτα από έρευνα, εξετάζει στο άρθρο του τις 

βασικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στον εσωτερικό και εξωτερικό 

έλεγχο. Αναφέρει ότι αυτά είναι θέματα βασικής αρχής που πρέπει να 

αναγνωριστούν πλήρως. Αρχικά, επισημαίνει δύο διαφορές ανάμεσα στις 

προκείμενες λειτουργίες. Πρώτον, ο εξωτερικός ελεγκτής είναι εξωτερικός 
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ανάδοχος και όχι υπάλληλος της οργάνωσης, όπως είναι ο εσωτερικός 

ελεγκτής. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός από εσωτερικούς 

ελέγχους, τους οποίους φέρουν εις πέρας οι εξωτερικοί συνεργάτες. Δεύτερον, 

ο εξωτερικός ελεγκτής επιδιώκει να διαπιστώσει εάν οι απολογισμοί 

παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη απεικόνιση, ενώ ο εσωτερικός λογιστικός 

έλεγχος διαμορφώνει μια άποψη σχετικά με την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, πολλά από τα 

οποία δεν εμπίπτουν στα κύρια συστήματα  λογιστικής. Τρίτον, παραθέτει τις 

κύριες ομοιότητες. Αρχικά, τονίζει ότι τόσο ο εξωτερικός όσο και  ο εσωτερικός 

ελεγκτής, πραγματοποιούν  συνεχείς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 

εξέταση και την ανάλυση πολλών συναλλαγών. Τέλος, βασική αρμοδιότητα και 

των δύο αποτελεί η εκπόνηση εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες είναι θεμελιώδεις 

για την σωστή οικονομική λειτουργία της επιχείρησης. 

 Οι AbdulrahmanA.M., Al-Twaijry, JohnA. Brierley, DavidR. Gwilliam (2004), 

χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, εξέτασαν τις σχέσεις 

μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στην Σαουδική Αραβία στον τομέα 

των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές 

εξέφρασαν ανησυχία όσο αφορά την ανεξαρτησία, το πεδίο της εργασίας και 

το μικρό μέγεθος πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές θεωρούσαν ότι η συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών πρέπει να είναι περιορισμένη, ενώ αντίθετα οι εξωτερικοί ελεγκτές 

θεωρούσαν καρποφόρα την συνεργασία, εφόσον το τμήμα του εσωτερικού 

λογιστικού ελέγχου ήταν υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές πρότειναν ότι η αντικειμενικότητα, η ικανότητα και η επαγγελματική 

εμπειρία, ήταν σοβαροί παράγοντες επιρροής της εμπιστοσύνης. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας 

επιβεβαιώνονται τα παραπάνω, αφού η έλλειψη επαγγελματισμού και 

ανεξαρτησίας από τη διοίκηση των τμημάτων του εσωτερικού ελέγχου, είχε 

επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων. 

 Οι Twaijry, Brierley και Gwilliam (2004) εξέτασαν τις αντιλήψεις των 

εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στον 
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τομέα των επιχειρήσεων στη Σαουδική Αραβία. Ακόμα εξέτασαν το επίπεδο 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 

ελεγκτών. Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η αποστολή 

ερωτηματολογίου και η συνέντευξη. Η έρευνα βασίστηκε σε μη τυχαίο δείγμα 

157 εταιρειών σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο από τις οποίες οι 90 είναι 

ανώνυμες οι 42 ιδιωτικές και οι 25 όμιλοι. Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο 

ερωτηματολόγια απάντησαν 10 εταίροι και 23 στελέχη από 16 γραφεία 

εξωτερικού ελέγχου. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 85%. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές, δεν είχαν την τάση να εγκρίνουν την 

τρέχουσα πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και εξέφραζαν ιδιαίτερες 

ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία, την έκταση της εργασίας και το μικρό 

μέγεθος πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου. Τέλος οι εξωτερικοί ελεγκτές 

ήταν πιο θετικοί ως προς την έκταση της συνεργασίας από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 

 Οι Hasnah Haron, Andrew Chambers, Rozaldy Ramsi, Ishak Ismail, (2004),  

μέσω εκπόνησης ερωτηματολογίου οκτώ ερωτήσεων, εξέτασαν το θέμα 

εμπιστοσύνης των εξωτερικών ελεγκτών στους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι 

ερωτήσεις τους απευθύνονταν στους εξωτερικούς ελεγκτές ο οποίοι 

καλούνταν να κρίνουν τις ικανότητες των εσωτερικών ελεγκτών, την 

αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και τον όγκο της εργασίας που 

εκτελέσθηκε από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Αποφάνθηκαν ότι οι δύο 

παράγοντες που κρίνονται σημαντικότεροι από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

είναι το επιμορφωτικό επίπεδο των εσωτερικών ελεγκτών και η ικανοποιητική 

τους απόδοση  όσον αφορά τους  προγενέστερους λογιστικούς ελέγχους ). 

Υποστήριξαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη, η διοίκηση να επιλέγει τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, βάσει αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την «τεχνική 

ικανότητα» τους και την «εργασία που εκτελούν». Τονίζουν ότι εάν τα κριτήρια 

αυτά ήταν σε ισχύ, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα στηρίζονται περισσότερο στους 

εσωτερικούς ελεγκτές και συνεπώς ο εξωτερικός έλεγχος θα ήταν πιο εύκολος, 

αποδοτικός αλλά και περισσότερο οικονομικός. 

 Η Jenny Goodwin το 2004 έκανε μια έρευνα πάνω στις διαφορές που 

προκύπτουν από τον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον 
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ιδιωτικό. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από ερωτηματολόγια τα οποία 

στάλθηκαν σε επικεφαλείς εσωτερικού ελέγχου που αποτελούσαν μέλη του  

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Όπως 

αναφέρει η συγγραφέας πάντα υπήρχε η  αίσθηση ότι υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα όσον αφορά στην 

αντιλαμβανόμενη αξία που προέκυπτε από τον εσωτερικό έλεγχο. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν συνολικά σε 370 επικεφαλείς εσωτερικού 

ελέγχου από τους οποίους απάντησαν οι 120 καθιστώντας το ποσοστό 

συμμετοχής στο 32%. Επίσης αναφέρεται ότι οι 48 απαντήσεις σε 

ερωτηματολόγια προήλθαν από επικεφαλείς του ιδιωτικού τομέα και 72 από 

τους αντίστοιχους των δημόσιων οργανισμών. Στα αποτελέσματα τα οποία 

επιδίωκε η έρευνα βρέθηκε ότι στον ιδιωτικό τομέα, το 36%  των  επικεφαλών 

εσωτερικού ελέγχου υποβάλει αναφορά στον οικονομικό διευθυντή σε 

αντίθεση με το 6.9% των επικεφαλών του δημοσίου τομέα. Παρόλη την 

μεγάλη διαφορά όμως στα παραπάνω ποσοστά στην έρευνα επίσης 

αναφέρεται ότι, ο εσωτερικός έλεγχος έχει διαφορετική βαρύτητα στον 

δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα στον οποίο αναφέρεται ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελεί μια περίοδο απασχόλησης «tour of duty» όπως επισημαίνει 

η Goodwin. Συνολικά προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει μεγαλύτερο 

κύρος στους δημόσιους οργανισμούς από τους αντίστοιχους του ιδιωτικού 

τομέα. Όπως αναφέρεται ο επικεφαλής και το προσωπικό του εσωτερικού 

ελέγχου τείνουν να μονιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 

αντίστοιχοι του ιδιωτικού τομέα. 

 Οι Cameron Morrill και Janet Morrill (2003), εξετάζοντας τους εσωτερικούς 

ελεγκτές και τον εξωτερικό έλεγχο, καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα.  

Oι επαγγελματικοί οργανισμοί λογιστικής που αντιπροσωπεύουν τους 

εσωτερικούς και  τους εξωτερικούς  ελεγκτές  έχουν εκφράσει ενδιαφέρον     

για την αύξηση του επιπέδου  συντονισμού  μεταξύ  του εσωτερικού και 

εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Ο σκοπός τέτοιου συντονισμού είναι να 

εξασφαλιστεί  επαρκής συνολική  κάλυψη  λογιστικού ελέγχου, ούτως ώστε      

να ελαχιστοποιηθεί  η  επανάληψη  προσπαθειών για διεκπεραίωση ορθού 

ελέγχου. Αυτό το  επίπεδο  συντονισμού υπονοεί  έναν λιγότερο άκαμπτο 
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διαχωρισμό των ευθυνών του  εσωτερικού  και  εξωτερικού  ελεγκτή. Οι 

συνήγοροι υποστηρίζουν ότι  με  την  υιοθέτηση μιας  «κοινής  προσέγγισης  

λογιστικού ελέγχου»  η αποδοτικότητα  και  των δύο  ομάδων  βελτιώνεται 

χωρίς καμία θυσία της ποιότητας ή της ανεξαρτησίας (Moore and Hod-

gson, 1993). Επιπλέον αναφέρουν ότι ο εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

είναι  μια  ανεξάρτητη  λειτουργία αξιολόγησης η οποία καθιερώνεται  σε  μια 

 οργάνωση, για να εξετάσει  και  να αξιολογήσει  τις δραστηριότητες της ως 

τέτοια υπηρεσία.  Τα  γενικά  ενδιαφέροντα  του εσωτερικού ελεγκτή 

πηγαίνουν  αρκετά πέρα από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λογιστικής, 

αλλά εντούτοις περιλαμβάνουν εκείνους τους ελέγχους λογιστικής που 

αποτελούν και δουλεία του εξωτερικού ελέγχου. 

2.3 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Από την βιβλιογραφία αλλά και από τις παραπάνω έρευνες, καθίσταται σαφές ότι η  

συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου αποτελεί πραγματικότητα. Η 

αλληλεξάρτηση αυτή, συνδράμει στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των 

οικονομικών μονάδων, με την δημιουργία  κλίματος αξιοπιστίας, διαφάνειας, 

ευελιξίας και εμπιστοσύνης. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί 

επαρκής και συνολική κάλυψη λογιστικού ελέγχου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

επανάληψη προσπαθειών για την διεκπεραίωση ορθού ελέγχου. Οι διοικήσεις που θα 

υποστηρίξουν  τον εσωτερικό έλεγχο και θα εξασφαλίσουν την σωστή συνεργασία με 

τον εξωτερικό έλεγχο, θα μειώσουν το κόστος και των δυο ελέγχων, θα εξασφαλίσουν 

επαρκή κάλυψη ελέγχου και θα διασφαλίσουν την παροχή κατάλληλων πληροφοριών 

για την λήψη σημαντικών αποφάσεων.  

Οδηγούμαστε στις εξής υποθέσεις: 

Ηο: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στην μείωση των λαθών που 

συμβαίνουν κατά των έλεγχο των αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας. 

Η1: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος δεν συμβάλει στην μείωση των λαθών 

που συμβαίνουν κατά των έλεγχο των αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας. 
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Επίσης: 

Ηο: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στην μείωση των λαθών που 

συμβαίνουν κατά των έλεγχο της καθαρής θέσης της οικονομικής μονάδας. 

Η1: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος δεν συμβάλει στην μείωση των λαθών 

που συμβαίνουν κατά των έλεγχο της καθαρής θέσης της οικονομικής μονάδας. 

Όπως επίσης: 

Ηο: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος συμβάλει στην μείωση των λαθών που 

συμβαίνουν κατά των έλεγχο των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας. 

Η1: Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος δεν συμβάλει στην μείωση των λαθών 

που συμβαίνουν κατά των έλεγχο των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται ενδεικνυόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά 

ομάδα λογαριασμών του ισολογισμού και αναλύονται διαδικασίες και μέθοδοι 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

3.2.1 Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Λογαριασμών Ενεργητικού 

3.2.2 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις, είναι λιγότερες σε αριθμό και 

σημαντικότερες σε αξία από ότι είναι τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού. Ακίνητα, 

μηχανήματα και εξοπλισμός και τα οποία είναι περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

λειτουργική διάρκεια μεγαλύτερη από ένα χρόνο και χρησιμοποιούνται για την 

λειτουργία της επιχείρησης. Διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες παγίων 

περιουσιακών στοιχείων:  

 Ενσώματα πάγια στοιχεία: είναι εκείνα τα οποία έχουν υλική υπόσταση και 

αποκτώνται με σκοπό την χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή-πώληση 

αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

 Ασώματα πάγια στοιχεία: είναι εκείνα που στερούνται υλικής υπόστασης και 

τα οποία χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την δημιουργία εσόδων 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. 

Τα βασικότερα μέτρα που οφείλει να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να περιορίσει 

τους κινδύνους των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων είναι τα εξής: 

 Οι μεταβολές των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων να εγκρίνονται 

και να ελέγχονται από κατάλληλα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Τα καθήκοντα όσων εμπλέκονται στην διαχείριση και στην λογιστική 

παρακολούθηση των ακινητοποιήσεων να οριοθετούνται επακριβώς. 

 Η αποτίμηση των ακινητοποιήσεων να γίνεται στο τέλος της χρήσης και 

σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 Να υπάρχει μια γραπτή διαδικασία που να γίνεται διάκριση ανάμεσα στη 

δαπάνη κεφαλαίου και στις δαπάνες λειτουργίας. Μόνο οι δαπάνες 

κεφαλαίου μπορούν να κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται σε 

περισσότερες χρήσεις. 

 Να υπάρχει ένα επαρκές καθολικό για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που να 

διευκολύνει τους ελεγκτές όταν αναλύουν τις αγορές ή απομακρύνσεις παγίων 

ή όταν επαληθεύουν τις αποσβέσεις. 

 Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις όπως και οι μεταβολές τους να 

αναγράφονται λεπτομερώς στο μητρώο παγίων και η επιχείρηση να διενεργεί 

στο τέλος κάθε έτους την συμφωνία των δεδομένων του μητρώου παγίων με 

τα δεδομένα που εμφανίζουν οι συγκεντρωτικοί περιληπτικοί λογαριασμοί 

των παγίων στην γενική λογιστική. 

 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία να επαληθεύονται τακτικά από τον εσωτερικό 

ελεγκτή. 

 Οι λογαριασμοί των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού να παρουσιάζονται με 

σαφήνεια στις λογιστικές καταστάσεις. 

 Η νομική κατοχύρωση και η διαφύλαξη των εμπορικών σημάτων, των 

ευρεσιτεχνών, των μεθόδων παραγωγής και των άλλων ασώματων παγίων 

στοιχείων να είναι το κύριο έργο συγκεκριμένου οργάνου της διοίκησης όπως 

και η εξακρίβωση της μη χρησιμοποίησης των δικαιωμάτων από τρίτους. 

 Οι αποσβέσεις να διενεργούνται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, όπου στην χώρα μας η ωφέλιμη ζωή των 

παγίων καθορίζεται έμμεσα με συντελεστές απόσβεσης ανά είδος παγίου και 

δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη υπολειμματικής αξίας. 

 Ο εργαζόμενος που ασχολείται με την λογιστική των ασώματων παγίων δεν 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη τους γιατί μπορεί να συγκαλύψει 

ταμειακό έλλειμμα με την χρέωση του λογαριασμού των κεφαλαιοποιημένων 

εξόδων. 

 Επιθεωρήσεις των παγίων για την διαπίστωση της καλής συντήρησης τους. 

 

 



 
 

                                                                                       19                                                                               
 

3.2.3 Απαιτήσεις και Χρηματοοικονομικά Διαθέσιμα 

Στην κατηγορία των απαιτήσεων περιλαμβάνονται όλοι οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, 

περιλαμβανομένων και των διαφόρων περιπτώσεων των γραμματίων εισπρακτέων. Ο 

έλεγχος στις διαδικασίες δημιουργίας, λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης 

των απαιτήσεων από πωλήσεις, πρέπει να είναι ισχυρός λόγω της σπουδαιότητας των 

απαιτήσεων στη διαμόρφωση της ρευστότητας της επιχείρησης. Τα Διαθέσιμα είναι 

τα περιουσιακά στοιχεία που μετατρέπονται σε χρήματα αμέσως και ασφαλώς, 

δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές σε οποιαδήποτε στιγμή, όπως 

μετρητά, καταθέσεις όψεως, ληγμένα τοκομερίδια ομολογιών εισπρακτέα. Τα 

μετρητά είναι ευάλωτα στις υπεξαιρέσεις και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο 

απώλειας. 

Για την διαφύλαξη των διαθεσίμων και την αντιμετώπιση των απαιτήσεων γενικότερα  

η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόσει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου: 

 Να διαφυλάσσονται με ασφάλεια τα μετρητά, οι επιταγές εισπρακτέες και τα 

γραμμάτια στο τέλος της ημέρας. 

 Να γίνονται αιφνιδιαστικές μετρήσεις των μετρητών. 

 Να καθορίζεται το όριο του χρηματικού αποθέματος και να ελέγχεται η 

τήρηση του ορίου αυτού. 

 Να ελέγχεται η συμφωνία ταμείου από τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι ο 

υπεύθυνος της τήρησης του ταμείου και των λογαριασμών του. 

 Η χορήγηση των πιστώσεων σε πελάτες να εγκρίνεται από τον οικονομικό 

διευθυντή. 

 Οι αγορές και οι πωλήσεις χρεογράφων να πραγματοποιούνται από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Η ενημέρωση των λογαριασμών των απαιτήσεων να γίνεται από τα 

παραστατικά που θα πρέπει να είναι προαριθμημένα και νομότυπα 

συμπληρωμένα. 

 Να επαληθεύεται τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεως όψεως 

με την κατάρτιση της κατάστασης της τραπεζικής συμφωνίας. 

 Η ορθότητα των υπολοίπων των λογαριασμών απαιτήσεων (εκτός γραμμάτιων 

εισπρακτέων) να επαληθεύεται τακτικά. 
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 Να ελέγχονται τα υπόλοιπα των πελατών με αποστολή επιστολών 

επιβεβαίωσης υπολοίπων. 

 Τα καθήκοντα του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου να διαχωρίζονται από αυτά 

του ταμία, του υπεύθυνου για την χορήγηση πιστώσεων και του λογιστή. 

 Η οπισθογράφηση γραμματίων εισπρακτέων για την εκχώρηση τους σε τρίτους 

να γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Η αποτίμηση απαιτήσεων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Διερεύνηση τυχόν δυσμενών στοιχείων για πελάτες. 

 

3.2.4 Αποθέματα 

Με τον όρο αποθέματα εννοούμαι τα υλικά αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην 

επιχείρηση και τα οποία: (α) Προορίζονται να πωληθούν, δηλαδή τα έτοιμα προϊόντα 

(β) Βρίσκονται στην διαδικασία παραγωγής, δηλαδή τα ημικατεργασμένα προϊόντα 

και  οι Α ύλες ή για να χρησιμοποιηθούν για την συσκευασία ή να αναλωθούν για την 

παραγωγή έτοιμων αγαθών δηλαδή οι Α και Β ύλες (γ) Προορίζονται για συντήρηση ή 

επισκευή, δηλαδή ανταλλακτικά μηχανημάτων.  

Τα αποθέματα θεωρούνται από λογιστική άποψη σημαντικός λογαριασμός και κάθε 

επιχείρηση ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας της, υιοθετεί 

συγκεκριμένα μέτρα εσωτερικού ελέγχου των αποθεμάτων της. 

Η επιχείρηση για την διαφύλαξη και την λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων 

της πρέπει να εφαρμόσει τα εξής σημαντικά μέτρα ελέγχου: 

 Τα αποθέματα να είναι αποθηκευμένα σε ασφαλή χώρο οπού μόνον 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

 Καθορισμός διαδικασιών για την ορθή τήρηση των αποθεμάτων τα οποία 

πρέπει να εισάγονται και εξάγονται από την αποθήκη με τα κατάλληλα 

παραστατικά και να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.  

 Να ορίζεται από την διοίκηση το ανώτερο και κατώτερο όριο αποθεμάτων. 

 Να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι κανόνες αποτίμησης. 
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 Η φυσική απογραφή των αποθεμάτων να διενεργείτε τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο στο τέλος της λογιστικής χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

διοίκησης. 

 Οι αιτίες των αποκλίσεων είτε πρόκειται για έλλειμμα είτε για πλεόνασμα που 

διαπιστώνονται να ερευνώνται και να τακτοποιούνται με την έγκριση 

εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

 Οι υπάλληλοι που καταμετρούν τα αποθέματα να είναι υπεύθυνοι για την 

λογιστική παρακολούθηση και αποτίμηση τους. 

 Η λογιστική παρακολούθηση της κινήσεως των αποθεμάτων πρέπει να γίνεται 

με την τήρηση βιβλίων αποθήκης. 

 Ο υπεύθυνος της αποθήκης δεν πρέπει να έχει πρόσβαση στο λογιστήριο και 

στις υπηρεσίες παραλαβής και αποστολής αποθεμάτων. 

 Να καθορίζονται οι ποσότητες των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους. 

 

3.3.1 Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Λογαριασμών Παθητικού και 

Καθαρής Θέσης 

3.3.2 Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις διακρίνονται σε: (α) μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Είναι εκείνες για τις 

οποίες η προθεσμία εξόφλησης τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης και (Β) 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Είναι εκείνες που λήγουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας 

χρήσης. 

Το σύστημα ελέγχου της επιχείρησης επί των υποχρεώσεων  μπορεί να θεωρηθεί 

αποτελεσματικό εάν προβλέπει: 

 Την απεικόνιση των λογαριασμών των υποχρεώσεων  στον ισολογισμό 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει σχετική νομοθεσία. 

 Την αποτίμηση των δανειακών υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης σύμφωνα 

με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής και σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 
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 Τον διαχωρισμό των καθηκόντων όσων παρακολουθούν λογιστικώς την κίνηση 

των λογαριασμών των υποχρεώσεων και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την 

πληρωμή τους. 

 Την τακτική επαλήθευση από τους προμηθευτές, τους διάφορους πιστωτές και 

τις τράπεζες. 

 Την συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγματικών ή των επιταγών έκδοσης 

τρίτων που έχουν εκχωρηθεί. 

 Ο υπολογισμός των τόκων πληρωτέων και η παρακολούθηση της λήξεως των 

δανειακών υποχρεώσεων, πρέπει να γίνεται από τους υπαλλήλους του 

λογιστηρίου ή από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Η σύναψη, η εξόφληση των δανείων και η πληρωμή των τόκων, πρέπει να 

γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αποδεικνυόμενα από τα νομότυπα 

συμπληρωμένα παραστατικά. 

 Την κατάρτιση ισοζυγίου προμηθευτών σε τακτά χρονικά διαστήματα και την 

συμφωνία του βιβλίου γραμματίων υποχρεώσεων με το γενικό καθολικό. 

 Την έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων της διαχείρισης  των υποχρεώσεων 

για τις διακυμάνσεις των ξένων νομισμάτων. 

 Οι φορολογικοί συντελεστές (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών, εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών) πρέπει να 

επαληθεύονται για να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις από τους συντελεστές 

που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία. 

 Ο καθορισμός των ποσών των φόρων που παρακρατεί η επιχείρηση πρέπει να 

γίνεται από συγκεκριμένο υπάλληλο και να ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο. 

 Ο διαχωρισμός των καθηκόντων των υπευθύνων για τον υπολογισμό, την 

είσπραξη, την απόδοση και την λογιστική καταχώρηση των φόρων πρέπει να 

είναι σαφής. 
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3.3.3 Καθαρή Θέση 

Η καθαρή θέση ορίζεται ως η υπολειμματική αξία, εάν από το ενεργητικό αφαιρεθούν 

όλες οι υποχρεώσεις. Αυτή η αξία δεν αποτελεί μια μορφή διεκδίκησης από μέρους 

των μετόχων όπως οι υποχρεώσεις από τους πιστωτές. Η καθαρή θέση έχει πολλαπλή 

σπουδαιότητα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πιστωτές της. Η ύπαρξη ιδίων 

κεφαλαίων είναι απαραίτητη: (α) για την συγκρότηση και τη δραστηριοποίηση της 

οικονομικής μονάδας (β) για την εξασφάλιση των πιστωτών της. 

Μερικά από τα πιο βασικά μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται είναι: 

 Η λειτουργία των λογαριασμών καθαρής θέσης να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Η νομιμότητα των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού 

συμβουλίου να ελέγχονται από το κατάλληλο όργανο. 

 Έλεγχος και μελέτη του καταστατικού της επιχείρησης προκειμένου να 

διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το μετοχικό 

κεφάλαιο. 

 Η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να αποδεικνύεται από τα 

σχετικά παραστατικά και να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων μετόχων και μετοχών για τις 

μεταβιβάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 Τα ειδικά αποθεματικά να χρησιμοποιούνται ακριβώς για τον σκοπό για τον 

οποίο έχουν σχηματιστεί. 

 Έλεγχος δημιουργίας ειδικών αποθεματικών και ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                       24                                                                               
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου  το οποίο 

στηρίχθηκε στην εργασία του Λουμιώτης, Β. (2006) «Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής»  

και αναλύεται η  μεθοδολογία την στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για 

την έρευνα. 

4.2 Ερωτηματολόγιο 

Τα ερωτηματολόγια, 500 στον αριθμό, στάλθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε ελεγκτικές εταιρίες. Με έμφαση τις δημόσιες 

επιχειρήσεις και τους ορκωτούς ελεγκτές που τις ελέγχουν. Η αποστολή των 

ερωτηματολογίων έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας ανταποκρίθηκαν 68 άτομα. Χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής και στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 

βαθμολογική κλίμακα του Linkert (πενταβάθμια κλίμακα), όπου ο ερωτώμενος 

καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας η διαφωνίας του σε μια σειρά ερωτήσεων. 

Το ερωτηματολόγια σχεδιάστηκε με τρόπο που να διευκολύνεται η ταχεία 

συμπλήρωση  του.  Χωρίζεται  σε  τρία  μέρη  και  η  διάρθρωση του έχει ως εξής:  

Το Α μέρος, αποτελείται από πέντε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι γενικού 

τύπου και αφορούν τα στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και τα στοιχεία των 

ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα η 1η  ερώτηση αφορά την επωνυμία της επιχείρησης και 

η οποία είναι προαιρετική διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανωνυμία και 

εχεμύθεια. Η 2η  ερώτηση αφορά τις σπουδές των ερωτηθέντων, η 3η  την θέση 

ευθύνης που κατέχει ο ερωτώμενος   στην εταιρία, η 4η  ερώτηση τον τύπο της 

επιχείρησης και η 5η  τον αριθμό προσωπικού της επιχείρησης. Η 4η  και 5η  ερώτηση 

δεν συμπληρώνονται για ευνόητους λόγους από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Το Β μέρος, αποτελείται από τρείς ερωτήσεις και οι οποίες σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις οικονομικές μονάδες. 

Συγκεκριμένα η 6η ερώτηση αναφορά τον βαθμό στον οποίο η διοίκηση υποστηρίζει 

τον Εσωτερικό Έλεγχο, η 7η  αφορά τον βαθμό στον οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 
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ανεξάρτητοι και 8η αφορά τον βαθμό στο οποίο οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν 

τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. 

Στη συνέχεια, το Γ μέρος αποτελείται από εικοσιέξι ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν τον 

βαθμό που συναντώνται λάθη και παραλείψεις, κατά τον εσωτερικό  και εξωτερικό 

έλεγχο της οικονομικής μονάδας στις ομάδες λογαριασμών του ισολογισμού. 

Συγκεκριμένα το Γ1 μέρος αφορά τα λάθη και τις παραλείψεις που συναντώνται στις 

ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις (μη κυκλοφορούν ενεργητικό). 

Συγκεκριμένα η 9η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται τα λάθη και 

παραλείψεις στην ορθή τήρηση του Μητρώου Παγίων. Η 10η  ερώτηση τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη και  παραλείψεις στην επαλήθευση του ορθού υπολογισμού των 

αποσβέσεων. Η 11η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη και 

παραλείψεις στην διαπίστωση μη ύπαρξης δαπανών επισκευών και συντηρήσεως 

παγίων στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων στοιχείων. Η 12η  ερώτηση εξετάζει 

τον βαθμό που συναντώνται λάθη και παραλείψεις, στην επαλήθευση ορισμένων 

παγίων με φυσική απογραφή. Η 13η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται 

λάθη και παραλείψεις, στην επαλήθευση του ορθού προσδιορισμού του 

αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία), που προέκυψε κατά την πώληση και εκποίηση 

παγίων στοιχείων (διενέργεια αποσβέσεων μέχρι την ημερομηνία πωλήσεων, 

αντιλογισμός συσσωρευμένων αποσβέσεων με αξία κτήσεως κλπ). 

Το Γ2 μέρος αποτελείται από πέντε ερωτήσεις και εξετάζεται ο βαθμός που 

συναντώνται λάθη η παραλείψεις κατά τον έλεγχο αποθεμάτων (κυκλοφορούν 

ενεργητικό).  Η 14η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή 

παραλείψεις στην επαλήθευση του ορθού προσδιορισμού της αξίας κτήσεως των 

αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων έτοιμων ή ημιτελών, πρώτων και 

βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας κλπ). Η 15η  ερώτηση αφορά τον  βαθμό που 

συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους 

χρήσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα). Η 16η  αφορά τον  βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην 

διαπίστωση ότι έχει γίνει πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα 

αποθέματα και ότι έχουν γίνει οι αναγκαίες ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν 

άχρηστων αποθεμάτων. Η 17η  αφορά τον  βαθμό που συναντώνται λάθη ή 
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παραλείψεις στις περιοδικές επαληθεύσεις των αποθεμάτων με φυσική απογραφή 

και συμφωνία των απογραφέντων με αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα. Η 18η  εξετάζει 

τον  βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην επαλήθευση αποθεμάτων 

τρίτων, που βρίσκονται για φύλαξη στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας ή 

αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας σε αποθήκες τρίτων. 

To Γ3 μέρος αποτελείται από πέντε ερωτήσεις και οι οποίες αφορούν τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη και παραλείψεις κατά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των 

απαιτήσεων και των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων (κυκλοφορούν ενεργητικό). Η 

19η  ερώτηση αφορά τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην 

επαλήθευση των υπολοίπων απαιτήσεων τέλους χρήσεως με επιβεβαιωτικές 

επιστολές πελατών, χρεωστών. Η  20η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται 

λάθη ή παραλείψεις στην διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη 

τυχόν παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων απαιτήσεων. Η 21η  

ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην ορθή 

εμφάνιση των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις (Μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις – Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων – 

Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεων. Η 22η  ερώτηση αφορά τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην επαλήθευση των υπολοίπων καταθέσεων 

τέλους χρήσεως με αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωμένες επιστολές τραπεζών. Η  

23η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην 

καταμέτρηση των χρηματικών διαθεσίμων και σύμφωνα με το υπόλοιπο λογαριασμού 

στη Γενική λογιστική. 

Το Γ4 μέρος αποτελείται από τρείς ερωτήσεις που εξετάζουν τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη και παραλείψεις κατά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της 

καθαρής θέσης. Η 24η  ερώτηση αφορά τον βαθμό που συναντώνται λάθη η 

παραλείψεις στην διαπίστωση του σύννομου ύψους Μετοχικού κεφαλαίου. Η 25η  

ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην επαλήθευση 

του ορθού σχηματισμού των αποθεματικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

το καταστατικό της οικονομικής μονάδας. Η 26η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων στην οποία εμφανίζονται, κατά λογαριασμό, τα υπόλοιπα της 
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προηγούμενης χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και 

τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως. 

Το Γ5 μέρος το οποίο είναι και το τελευταίο μέρος, αποτελείται από έξι ερωτήσεις που 

εξετάζουν τον βαθμό που συναντώνται λάθη και παραλείψεις κατά τον εσωτερικό και 

εξωτερικό έλεγχο των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας. Η 27η ερώτηση αφορά 

τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην τακτική συμφωνία των 

λογαριασμών υποχρεώσεων με αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών των 

προμηθευτών, πιστωτών κλπ, καθώς και με σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές. Η 28η  

αφορά τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην ορθή εμφάνιση των 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις (βραχυπρόθεσμες – μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις – Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις). Η 29η ερώτηση 

εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην επαλήθευση του 

ορθού υπολογισμού των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των όρων των αντίστοιχων 

δανειακών συμβάσεων και της ορθής λογιστικοποιήσεως τους. Η 30η ερώτηση αφορά 

τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην συμφωνία λογαριασμών 

δανείων με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών. Η 31η ερώτηση αφορά τον βαθμό που 

συναντώνται λάθη ή παραλείψεις  στην ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των 

υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Η τελευταία ερώτηση του 

ερωτηματολογίου η 32η εξετάζει τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις 

στην επαλήθευση του ορθού υπολογισμού της προβλέψεως για αποζημίωση του 

προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

4.3 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου 

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19.0, με τη βοήθεια του 

οποίου ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το σύνολο των 

ερωτηματολογίων που επεστράφησαν. Τα αποτελέσματα μας καθοδηγούν στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών ανά ομάδα 

λογαριασμών του ισολογισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων, όπως αυτά 

προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηματολογίων μετά από στατιστική ανάλυση με το 

λογισμικό πακέτο SSPS 19.0.  

5.2 Αποτελέσματα Μέρος Α 

Το μέρος Α αφορά τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων και των επιχειρήσεων 

εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα, η 1η ερώτηση εξετάζει την επωνυμία της 

επιχείρησης. Η απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση ήταν προαιρετική με γνώμονα 

την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανωνυμία και εχεμύθεια. Την εν λόγω ερώτηση δυο 

ερωτώμενοι απάντησαν. Στη συνέχεια με την 2η ερώτηση εξετάζονται οι σπουδές των 

ερωτώμενων . Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 1: Κατανομή συχνότητας για την 2η ερώτηση 

Ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες  (61,8%) 

διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών όπως επίσης παρατηρείται ότι μόνο το ένα 

πέμπτο των ερωτηθέντων είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (20,6%). Τα ανωτέρω 

αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

                                                             2. Σπουδές 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Δευτεροβάθμια 14 20,6 20,6 20,6 

ΤΕΙ/Πανεπιστήμια 9 13,2 13,2 33,8 

Μεταπτυχιακό 42 61,8 61,8 95,6 

Διδακτορικό 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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 Εικόνα 1: Ραβδόγραμμα για την 2η ερώτηση 

 

Στην επόμενη 3η ερώτηση εξετάζεται η θέση ευθύνης των ερωτηθέντων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

3. Θέσεις ευθύνης που κατέχετε: 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Λογιστής 19 27,9 27,9 27,9 

Εσωτερικός ελεγκτής 15 22,1 22,1 50,0 

Εξωτερικός ελεγκτής 34 50,0 50,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 2: Κατανομή συχνότητας για την 3η ερώτηση 
 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (50%) είναι εξωτερικοί ελεγκτές. Μικρότερα ποσοστά 

του δείγματος (27,9%) και (22,1%) αποτελούν οι λογιστές και οι εσωτερικοί ελεγκτές 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 2: Ραβδόγραμμα για την ερώτηση 3 
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Στη συνέχεια με την 4η ερώτηση διερευνάται ο τύπος της επιχείρησης. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα.    

4.Τύπος Επιχείρησης ( δεν αφορά εξωτερικούς ελεγκτές): 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Εμπορική 14 20,6 20,6 20,6 

Παροχής Υπηρεσιών 40 58,8 58,8 79,4 

Βιομηχανική 6 8,8 8,8 88,2 

Μικτή 8 11,8 11,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 Πίνακας 3: Κατανομή συχνότητας για την 4η ερώτηση 
 

 
Οι επιχειρήσεις του δείγματος είναι κυρίως παροχής υπηρεσιών (58,8%) και 

εμπορικές επιχειρήσεις (20,6%). Αντίθετα, (11,78%) του δείγματος είναι οι μικτές και 

(8,8%) οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 3: Ραβδόγραμμα για την 4η ερώτηση 
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Το Α μέρος ολοκληρώνεται με την 5η ερώτηση στην οποία εξετάζεται ο αριθμός 

προσωπικού της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα. 

5. Αριθμός Προσωπικού (δεν αφορά εξωτερικούς ελεγκτές): 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 0-9 άτομα 9 13,2 13,2 13,2 

10-29 άτομα 20 29,4 29,4 42,6 

30-100 άτομα 8 11,8 11,8 54,4 

Πάνω από 100 άτομα 31 45,6 45,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 4: Κατανομή συχνότητας για την 5η ερώτηση 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (45,6%) απασχολούν πάνω από 100 άτομα. Επίσης 

σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (29,4%) απασχολούν από 10 έως 29 άτομα. 

Αντίθετα, μικρότερο ποσοστό του δείγματος (13,2%) είναι οι επιχειρήσεις που 

απασχολούν έως 9 άτομα και οι επιχειρήσεις από 30-100 άτομα προσωπικό με 

ποσοστό (11,8%). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και παρακάτω διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 4: Ραβδόγραμμα για την 5η ερώτηση 
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5.3 Αποτελέσματα Μέρος Β 

Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με το Μέρος Β, το οποίο περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις (6-

8) αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου στις εταιρίες των 

ερωτηθέντων. Αρχικά με την 6η ερώτηση, ερευνάται  ο βαθμός υποστήριξης της 

διοίκησης στον εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

6.   Σε ποιο βαθμό η διοίκηση υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 2 2,9 2,9 2,9 

Σε μικρή κλίμακα 19 27,9 27,9 30,9 

Σε μέτρια κλίμακα 12 17,6 17,6 48,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 26 38,2 38,2 86,8 

Πάρα πολύ 9 13,2 13,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Κατανομή συχνότητας για 6 ερώτηση 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα το (51,4%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διοίκηση 

υποστηρίζει πραγματικά τον εσωτερικό έλεγχο ενώ το (17,6%) πιστεύει ότι 

υποστηρίζεται σε μέτρια κλίμακα. Αντίθετα, το (27,9%) πιστεύει ότι η διοίκηση 

υποστηρίζει σε μικρή κλίμακα τον εσωτερικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 5: Ραβδόγραμμα για την 6η ερώτηση 
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Στην 7η ερώτηση, ερευνάται ο βαθμός ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

7.    Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 6 8,8 8,8 8,8 

Σε μικρή κλίμακα 16 23,5 23,5 32,4 

Σε μέτρια κλίμακα 18 26,5 26,5 58,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 25,0 25,0 83,8 

Πάρα πολύ 11 16,2 16,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Κατανομή συχνότητας για ερώτηση 7 

Όπως τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 41,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος, σε αντίθεση με το 32,3% που πιστεύει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ανεξάρτητος. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 6: Ραβδόγραμμα για 7 ερώτηση 
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Η τελευταία και 8η  ερώτηση του β μέρους αφορά τον βαθμό στον οποίο οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Στον 

παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης. 

8.   Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 4 5,9 5,9 5,9 

Σε μικρή κλίμακα 6 8,8 8,8 14,7 

Σε μέτρια κλίμακα 20 29,4 29,4 44,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 26 38,2 38,2 82,4 

Πάρα πολύ 12 17,6 17,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 7: κατανομή συχνότητας για 8 ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (55,8%) των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι εσωτερικοί 

ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, το (29,4%) υποστηρίζει 

ότι σε μέτρια κλίμακα εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα, ενώ μόλις το (14,7%) 

υποστηρίζει ότι τα διεθνή πρότυπα δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά ή και καθόλου 

από τους εσωτερικούς ελεγκτές. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 7: Ραβδόγραμμα για την 8 ερώτηση 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του  

εσωτερικού ελέγχου βλέπουμε ότι, στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζεται 

αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό από την διοίκηση, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο 

για την αποτελεσματικότητα του. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανεξαρτησία των 

εσωτερικών ελεγκτών όπου και εδώ τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. 

Σχετικά με το αν οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού 

ελέγχου φαίνεται  να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τα προηγούμενα 

αποτελέσματα αλλά και εδώ τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

είναι ικανοποιητικά. Όσο μεγαλύτερος από 3 είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων 

τόσο αποτελεσματικότερος είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Στον παρακάτω πίνακα 

εμφανίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων (6,7,8) σχετικών με την 

αποτελεσματικότητα των εσωτερικού ελέγχου. 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

6 3.31 

7 3.16 

8 3.53 

Πίνακας 8: Μέσοι όροι απαντήσεων  αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στην 7η  ερώτηση και συγκεκριμένα 

στην ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών με Μέσο Όρο 3.16 κάτι τι οποίο μας 

δείχνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε μέτριο βαθμό ανεξάρτητοι. Ακολουθεί η 6η  

ερώτηση σχετικά με την υποστήριξη της διοίκησης στον εσωτερικό έλεγχο με Μέσο 

Όρο 3.31. Τέλος, στην 8η ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

εσωτερικού ελέγχου ο Μέσος Όρος είναι σχετικά μεγαλύτερος με 3.53. Αποτελέσματα 

Μέσων Όρων  κοντά στο 3 μας δείχνουν ότι, στην πραγματικότητα  ο εσωτερικός 

έλεγχος σε μέτρια κλίμακα είναι αποτελεσματικός, αφού οι απαραίτητες συνθήκες για 

την αποτελεσματικότητα του δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Καλές συνθήκες θα 

είχαμε αν οι μέσοι όροι των απαντήσεων ήταν κοντά στο 4 και μεγαλύτερο. Σε τέτοια 

περίπτωση θα είχαμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει ο εσωτερικός έλεγχος 

να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. 
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5.4.1 Αποτελέσματα μέρος Γ.  

Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με το Μέρος Γ, το οποίο περιλαμβάνει 24  ερωτήσεις (9-

32) αναφορικά με τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των 

παγίων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων, 

των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης. 

5.4.2 Αποτελέσματα Γ1. 

Το Γ1 μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις (9-13) αναφορικά με 

τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των ενσώματων και 

ασώματων κινητοποιήσεων (μη κυκλοφορούν ενεργητικό). Συγκεκριμένα η  9η  

ερώτηση αφορά στον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων στην τήρηση του 

Μητρώου Παγίων (Ενημέρωση αναλυτική κατ΄είδος παγίου, συμφωνία με 

λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής κλπ). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω. 

9. Στην ορθή τήρηση του Μητρώου Παγίων  (Ενημέρωση αναλυτική κατ΄είδος παγίου, συμφωνία με 

λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής κλπ).  

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 8 11,8 11,8 11,8 

Σε μικρή κλίμακα 23 33,8 33,8 45,6 

Σε μέτρια κλίμακα 21 30,9 30,9 76,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 13 19,1 19,1 95,6 

Πάρα πολύ 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Κατανομή συχνότητας για την 9 ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί με 33,8% ότι στην τήρηση των παγίων συναντώνται 

σε μέτρια κλίμακα λάθη ή παραλείψεις. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό 30,9% πιστεύει 

με ότι σε μέτρια κλίμακα συναντάμε λάθη. Μεγάλο είναι και το ποσοστό 19,1% αυτών 

που θεωρεί ότι συναντάμε λάθη σε μεγάλη κλίμακα στην τήρηση του Μητρώου 

Παγίων. Μόνο το 11,8% πιστεύει ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο δεν συναντάμε 

καθόλου λάθη. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 
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Εικόνα 8: Ραβδόγραμμα για 9 ερώτηση 

Στην συνέχεια με την 10η ερώτηση εξετάζεται ο βαθμός συνάντησης λαθών και 

παραλείψεων στον υπολογισμό των αποσβέσεων (με βάση την οικονομική ή ωφέλιμη 

ζωή για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ ή με βάση τους συντελεστές 

του Ν. 4172/13 για όσες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

10. Στον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων (με βάση την οικονομική ή ωφέλιμη ζωή για όσες οικονομικές 

μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ ή με βάση τους συντελεστές του Ν. 4172/13 για όσες εφαρμόζουν τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα) 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 4 5,9 5,9 5,9 

Σε μικρή κλίμακα 21 30,9 30,9 36,8 

Σε μέτρια κλίμακα 27 39,7 39,7 76,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 22,1 22,1 98,5 

Πάρα πολύ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Κατανομή συχνότητας για την 10 ερώτηση 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι σε ποσοστό 39,7% συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα λάθη. 

Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 30,9% θεωρεί ότι συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και ένα 

22,1% πιστεύει ότι τα λάθη στον υπολογισμό των αποσβέσεων συμβαίνουν σε μεγάλη 

κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και με την μορφή ραβδογράμματος. 
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Εικόνα 9: Ραβδόγραμμα για την 10 ερώτηση 

Στην συνέχεια η 11η ερώτηση αφορά τα λάθη στην μη ύπαρξη δαπανών επισκευών 

και συντηρήσεως παγίων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων στοιχείων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

11. Στην μη ύπαρξη δαπανών επισκευών και συντηρήσεως παγίων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων 

στοιχείων. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 4 5,9 5,9 5,9 

Σε μικρή κλίμακα 18 26,5 26,5 32,4 

Σε μέτρια κλίμακα 19 27,9 27,9 60,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 32,4 32,4 92,6 

Πάρα πολύ 5 7,4 7,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Κατανομή συχνότητας για 11 ερώτηση 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 32,4%, πιστεύει ότι συναντώνται 

λάθη σε μεγάλη κλίμακα και αν σε αυτό το ποσοστό προσθέσουμε και αυτούς που 

θεωρούν ότι συναντώνται πάρα πολλά λάθη το ποσοστό ανεβαίνει στο 39,4%. Επίσης 

το 32,4% πιστεύει ότι λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο συναντώνται από μικρή κλίμα 

έως καθόλου. 
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Εικόνα 10: Ραβδόγραμμα για 11 ερώτηση 

Η επόμενη 12η  ερώτηση αφορά τον βαθμό συνάντησης λαθών και παραλήψεων στην 

επαλήθευση ορισμένων παγίων με φυσική απογραφή. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

12. Στην επαλήθευση ορισμένων παγίων με φυσική απογραφή 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 7 10,3 10,3 10,3 

Σε μικρή κλίμακα 20 29,4 29,4 39,7 

Σε μέτρια κλίμακα 18 26,5 26,5 66,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 27,9 27,9 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Κατανομή συχνότητας για 12 ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 29,4% θεωρεί ότι τα λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο 

εμφανίζονται σε μικρή κλίμακα, αλλά σε αντίθεση ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 27,9% 

θεωρεί ότι τα λάθη αυτά εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα και συχνότητα. Το 26,5% 

πιστεύει ότι τα λάθη στην επαλήθευση ορισμένων παγίων με φυσική απογραφή 

συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και παρακάτω 

διαγραμματικά. 



 
 

                                                                                       40                                                                               
 

 

Εικόνα 11: Ραβδόγραμμα για την 12 ερώτηση 

Στην τελευταία και 13η ερώτηση του Γ1 μέρους εξετάζεται ο βαθμός συνάντησης 

λαθών ή παραλείψεων στον ορθό προσδιορισμό του αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) 

που προέκυψε κατά την πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων (διενέργεια 

αποσβέσεων μέχρι την ημερομηνία πωλήσεως, αντιλογισμός συσσωρευμένων 

αποσβέσεων με αξία κτήσεως κλπ). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

13. Στον ορθό προσδιορισμό του αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) που προέκυψε κατά την πώληση ή εκποίηση 

παγίων στοιχείων (διενέργεια αποσβέσεων μέχρι την ημερομηνία πωλήσεως, αντιλογισμός συσσωρευμένων 

αποσβέσεων με αξία κτήσεως κλπ) 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 8 11,8 11,8 11,8 

Σε μικρή κλίμακα 17 25,0 25,0 36,8 

Σε μέτρια κλίμακα 27 39,7 39,7 76,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 14 20,6 20,6 97,1 

Πάρα πολύ 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Κατανομή συχνότητας για την 13 ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 39,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στον συγκεκριμένο 

έλεγχο συναντώνται σε μέτρια κλίμακα λάθη και παραλείψεις. Το 25% μαζί με το 

11,8% πιστεύει ότι σε μικρή κλίμακα έως και καθόλου εμφανίζονται λάθη σε αντίθεση 
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με το 20,6% των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 12: Ραβδόγραμμα για 13 ερώτηση 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις 

που συμβαίνουν κατά τον  έλεγχο των συγκεκριμένων ενσώματων και ασώματων 

κινητοποιήσεων, βλέπουμε ότι οι παραπάνω έλεγχοι χρήζουν  προσοχής από τους 

ελεγκτές. Συναντώνται αρκετά λάθη που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 

κοντά στον μέσο όρο. Ο μέσος όρος είναι το 3 και δηλώνει ότι συμβαίνουν λάθη κατά 

τον έλεγχο των παγίων σε μέτρια κλίμακα. Όσο περισσότερο αυξάνεται ο μέσος όρος 

τόσα περισσότερα λάθη συναντώνται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά των έλεγχο των 

παγίων φαίνεται ότι βρίσκεται στην 11η  ερώτηση που αφορά την μη ύπαρξη 

δαπανών επισκευών και συντηρήσεως παγίων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς 

παγίων στοιχείων. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων 

(9-13). 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9 2.71 

10 2.82 

11 3.09 

12 2.90 

13 2.78 

Πίνακας 14: Μέσοι όροι απαντήσεων των ενσώματων και ασώματων κινητοποιήσεων 
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Η 11η  ερώτηση που αφορά την μη ύπαρξη δαπανών επισκευών και συντηρήσεως 

παγίων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων στοιχείων φαίνεται να είναι η μόνη 

με 3.09 που ξεπερνάει τον μέσο όρο, άρα και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τον 

έλεγχο. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η 12η  ερώτηση με μέσο όρο 2.90 δηλαδή λίγο 

κάτω από τον μέσο όρο και αφορά την επαλήθευση ορισμένων παγίων με φυσική 

απογραφή. Στην συνέχεια έχουμε την 10η  ερώτηση σχετική με τον ορθό υπολογισμό 

των αποσβέσεων με μέσο όρο 2.82. Ακολουθεί η 13 ερώτηση με 2.78 που αφορά τον 

ορθό προσδιορισμό του αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) που προέκυψε κατά την 

πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων και τελευταία με μέσο όρο 2.71 η 9η  ερώτηση 

σχετική με την ορθή τήρηση του Μητρώου Παγίων. Από τους παραπάνω μέσους 

όρους συμπεραίνουμε ότι οι ελεγκτές πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τον έλεγχο 

των συγκεκριμένων παγίων διότι βρίσκονται κοντά στο όριο, το οποίο και μας δείχνει 

ότι συναντώνται λάθη. Στο ιδανικό σενάριο θα έπρεπε ο μέσος όρος να  κοντά στο 1 

και σίγουρα κάτω από το 2 δηλαδή να μην συναντώνται καθόλου λάθη. 

5.4.3 Αποτελέσματα Γ2 

Το Γ2 μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις (14-18) αναφορικά με 

τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων 

(κυκλοφορούν ενεργητικό). Συγκεκριμένα η 14η ερώτηση αφορά τον βαθμό 

συνάντησης λαθών ή παραλείψεων του ορθού προσδιορισμού της αξίας κτήσεως των 

αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων έτοιμων και ημιτελών, πρώτων και 

βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

14. Στον ορθό προσδιορισμό της αξίας κτήσεως των αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων έτοιμων και 

ημιτελών, πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας) 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 5 7,4 7,4 7,4 

Σε μικρή κλίμακα 30 44,1 44,1 51,5 

Σε μέτρια κλίμακα 19 27,9 27,9 79,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 12 17,6 17,6 97,1 

Πάρα πολύ 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Κατανομή συχνότητας για την 14 ερώτηση 
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Όπως φανερώνεται από τον ανωτέρω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό 44,1% θεωρεί 

ότι σε μικρή κλίμακα συμβαίνουν λάθη κατά τον ανωτέρω έλεγχο. Το 27,9% πιστεύει 

ότι συναντώνται λάθη σε μέτρια κλίμακα ενώ το 17.6% πιστεύει ότι συμβαίνουν σε 

μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται διαγραμματικά 

 

Εικόνα 13: Ραβδόγραμμα για την 14 ερώτηση 

Έπειτα, η ερώτηση 15η  εξετάζει τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων στην 

ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

15. Στην ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 8 11,8 11,8 11,8 

Σε μικρή κλίμακα 19 27,9 27,9 39,7 

Σε μέτρια κλίμακα 25 36,8 36,8 76,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 15 22,1 22,1 98,5 

Πάρα πολύ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Κατανομή συχνότητας για την 15 ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 36,8% θεωρεί ότι συμβαίνουν σε μέτρια 

κλίμακα λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο των αποθεμάτων. Το 27,9% πιστεύει ότι σε 

μικρή κλίμακα και το 11.8% θεωρεί ότι καθόλου δεν συναντώνται λάθη στην 

αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση το 22,1% 
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πιστεύει ότι τα λάθη συναντώνται σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

και με την μορφή διαγράμματος. 

 

          Εικόνα 14: Ραβδόγραμμα για την 15 ερώτηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Στην συνέχεια, η 16η  ερώτηση αφορά τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή 

παραλείψεις στην πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα και 

ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν άχρηστων 

αποθεμάτων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

16. Στην πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες 

ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν άχρηστων αποθεμάτων. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 4 5,9 5,9 5,9 

Σε μικρή κλίμακα 12 17,6 17,6 23,5 

Σε μέτρια κλίμακα 24 35,3 35,3 58,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 25,0 25,0 83,8 

Πάρα πολύ 11 16,2 16,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Κατανομή συχνότητας για την 16 ερώτηση 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το 35,3% πιστεύει το τα λάθη στην 

συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζονται σε μικρή κλίμακα. Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό 

25% θεωρεί ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα και ένα ποσοστό πολύ 

σημαντικό το 16,2% θεωρεί ότι συναντώνται πάρα πολύ λάθη και παραλείψεις στην 
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πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα. Αντίθετα το 17,6% 

θεωρεί ότι σε μικρή κλίμακα συμβαίνουν λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και παρακάτω διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 15: Ραβδόγραμμα για την 16 ερώτηση 

Στην επόμενη 17η ερώτηση, διερευνάται ο βαθμός που συναντώνται λάθη και 

παραλείψεις σχετικά με τις περιοδικές επαληθεύσεις των αποθεμάτων με φυσική 

απογραφή και συμφωνία των απογραφέντων με αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα. 

17. Στις περιοδικές επαληθεύσεις των αποθεμάτων με φυσική απογραφή και συμφωνία των απογραφέντων με 

αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 7 10,3 10,3 10,3 

Σε μικρή κλίμακα 26 38,2 38,2 48,5 

Σε μέτρια κλίμακα 13 19,1 19,1 67,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 18 26,5 26,5 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Κατανομή συχνότητας για την 17 ερώτηση 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 38,2%, πιστεύει ότι 

κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο τα λάθη συναντώνται σε μικρή κλίμακα και το 10,35% 

πιστεύει ότι δεν συναντώνται καθόλου λάθη. Το 19,1% θεωρεί ότι τα λάθη 
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συναντώνται σε μέτρια κλίμακα ενώ το 26,5% πιστεύει ότι συμβαίνουν σε μεγάλη 

κλίμακα. Τα παραπάνω αποτελέσματα εμφανίζονται και με την μορφή διαγράμματος. 

 

Εικόνα 16: Ραβδόγραμμα για την 17 ερώτηση 

Το Γ2 μέρος ολοκληρώνεται με την 18η  ερώτηση που αφορά τον βαθμό στον οποίο 

συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην επαλήθευση αποθεμάτων τρίτων, που 

βρίσκονται για φύλαξη στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας ή αποθεμάτων της 

οικονομικής μονάδας σε αποθήκες τρίτων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

παρακάτω. 

18. Στην επαλήθευση αποθεμάτων τρίτων, που βρίσκονται για φύλαξη στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας 

ή αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας σε αποθήκες τρίτων. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 8 11,8 11,8 11,8 

Σε μικρή κλίμακα 24 35,3 35,3 47,1 

Σε μέτρια κλίμακα 19 27,9 27,9 75,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 14 20,6 20,6 95,6 

Πάρα πολύ 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Κατανομή συχνότητας για την 18 ερώτηση 

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα το 35,3% θεωρεί ότι τα λάθη στην κατηγορία 

αυτή συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 11,8% πιστεύει ότι δεν συμβαίνουν 

καθόλου λάθη. Το 27,9% πιστεύει ότι σε μέτρια κλίμακα συναντώνται λάθη ενώ το 
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20,6% θεωρεί ότι τα λάθη στην επαλήθευση των αποθεμάτων που βρίσκονται για 

φύλαξη συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 17: Ραβδόγραμμα για την 18 ερώτηση 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις 

που συμβαίνουν κατά τον  έλεγχο των συγκεκριμένων αποθεμάτων, βλέπουμε ότι 

στους παραπάνω ελέγχους παρατηρούνται προβλήματα λαθών και παραλήψεων. Τα 

λάθη που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι λίγο παρακάτω από τον μέσο 

όρο, εκτός της 16ης  ερώτησης που είναι ελαφρώς αυξημένος. Ο μέσος όρος είναι το 3 

και δηλώνει ότι συμβαίνουν λάθη κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων αλλά σε  μέτρια 

κλίμακα. Όσο περισσότερο αυξάνεται ο μέσος όρος τόσο αυξάνονται και τα λάθη που 

συναντώνται κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο. Τα περισσότερα λάθη κατά των έλεγχο 

των αποθεμάτων φαίνεται ότι βρίσκονται στην 16η ερώτηση που αφορά την 

πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα και ότι έχουν γίνει οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν άχρηστων αποθεμάτων. Στον 

παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων (14-18). 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 

14 2.65 

15 2.74 

16 3.28 

17 2.79 

18 2.71 

Πίνακας 20: Μέσοι όροι απαντήσεων των αποθεμάτων 
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Η 16η ερώτηση που αφορά την πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα 

αποθέματα και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν 

άχρηστων αποθεμάτων, φαίνεται να είναι η μόνη με 3.28 που ξεπερνάει τον μέσο όρο 

άρα και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων. Ακολουθούν 

όλες οι άλλες με μέσους όρους κάτω από το 3 και με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ 

τους. Η 17η ερώτηση που αφορά τις περιοδικές επαληθεύσεις των αποθεμάτων με 

φυσική απογραφή και συμφωνία των απογραφέντων με αντίστοιχα λογιστικά 

πρότυπα έχει μέσο όρο 2.79%. Η 15η ερώτηση που αφορά την ορθή αποτίμηση των 

αποθεμάτων τέλους χρήσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει μέσο όρο 

2.74%. Η 18η ερώτηση  που αφορά την επαλήθευση αποθεμάτων τρίτων, που 

βρίσκονται για φύλαξη στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας, ή αποθεμάτων της 

οικονομικής μονάδας σε αποθήκες τρίτων έχει μέσο όρο 2.71% και τελευταία η 14η  

ερώτηση με μέσο όρο 2.65% και η οποία αφορά τον ορθό προσδιορισμό της αξίας 

κτήσεως των αποθεμάτων. Θα έπρεπε και εδώ ο μέσος όρος των απαντήσεων να  

βρίσκεται κοντά στο 1 και σίγουρα κάτω από το 2 δηλαδή να μην συναντώνται 

καθόλου λάθη κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων αποθεμάτων. 
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5.4.4 Αποτελέσματα Γ3  

Το Γ3 μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις (19-23) αναφορικά με 

τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των απαιτήσεων και 

των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων (κυκλοφορούν ενεργητικό). Συγκεκριμένα η 19η  

ερώτηση εξετάζει τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων στην επαλήθευση 

των υπολοίπων απαιτήσεων τέλους χρήσεως με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών, 

χρεωστών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

19. Στην επαλήθευση των υπολοίπων απαιτήσεων τέλους χρήσεως με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών, 

χρεωστών. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 5 7,4 7,4 7,4 

Σε μικρή κλίμακα 17 25,0 25,0 32,4 

Σε μέτρια κλίμακα 20 29,4 29,4 61,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 23 33,8 33,8 95,6 

Πάρα πολύ 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Κατανομή συχνότητας για την 19 ερώτηση 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 33,8% θεωρεί ότι συναντώνται 

λάθη σε μεγάλη κλίμακα κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο. Το 29,4% θεωρεί ότι τα λάθη 

αυτά συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα και το 25% πιστεύει ότι τα λάθη αυτά 

συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και με την μορφή 

διαγράμματος. 

 

Εικόνα 18: Ραβδόγραμμα για την 19 ερώτηση 
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Έπειτα, η 20η ερώτηση εξετάζει τον βαθμό στον οποίο συναντώνται λάθη και 

παραλείψεις στην διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν 

παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

20. Στην διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και 

ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 3 4,4 4,4 4,4 

Σε μικρή κλίμακα 12 17,6 17,6 22,1 

Σε μέτρια κλίμακα 24 35,3 35,3 57,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 20 29,4 29,4 86,8 

Πάρα πολύ 9 13,2 13,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Κατανομή συχνότητας για την 20 ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 35,3% θεωρεί ότι 

σε μέτρια κλίμακα συναντώνται λάθη κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο. Ένα επίσης 

μεγάλο ποσοστό το 29,4% θεωρεί ότι συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα αυτά τα λάθη 

και το 13,2% πιστεύει ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ. Η αντίθετη άποψη 

πιστεύει με ποσοστό 17,6% ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο συναντώνται λάθη σε μικρή 

κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 19: Ραβδόγραμμα για την 20 ερώτηση 
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Στην συνέχεια έχουμε την 21η ερώτηση  η οποία εξετάζει τον βαθμό συνάντησης 

λαθών και παραλείψεων στον έλεγχο της ορθής εμφάνισης των απαιτήσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις (Βραχυπρόθεσμες -Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις –

απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων – απαιτήσεις κατά Οργάνων 

Διοικήσεως). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω. 

21. Στην ορθή εμφάνιση των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις (Βραχυπρόθεσμες -Μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις –απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων – απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 7 10,3 10,3 10,3 

Σε μικρή κλίμακα 6 8,8 8,8 19,1 

Σε μέτρια κλίμακα 22 32,4 32,4 51,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 26 38,2 38,2 89,7 

Πάρα πολύ 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Κατανομή συχνοτήτων για την 21 ερώτηση 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 38,2% πιστεύει ότι 

συναντώνται λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο σε μεγάλη κλίμακα και το 10,3% 

πιστεύει μάλιστα ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ. Σε μέτρια κλίμακα ότι 

συναντώνται λάθη πιστεύει το 32,4%. Αντίθετα το 10,3% θεωρεί ότι δεν συναντώνται 

καθόλου λάθη και το 8,8% ότι αυτά συναντώνται σε μέτρια κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στο διάγραμμα παρακάτω. 

 

Εικόνα 20: Ραβδόγραμμα για την 21 ερώτηση 
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Στην συνέχεια του Γ3 μέρους έχουμε την 22η ερώτηση που αφορά τα λάθη και τις 

παραλήψεις που συμβαίνουν στην επαλήθευση των υπολοίπων καταθέσεων τέλους 

χρήσεως με αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωτικές επιστολές τραπεζών. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα. 

22. Στην επαλήθευση των υπολοίπων καταθέσεων τέλους χρήσεως με αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωτικές 

επιστολές τραπεζών. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 13 19,1 19,1 19,1 

Σε μικρή κλίμακα 19 27,9 27,9 47,1 

Σε μέτρια κλίμακα 14 20,6 20,6 67,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 18 26,5 26,5 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Κατανομή συχνότητας για την 22 ερώτηση 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό 19,1% θεωρεί ότι στον 

συγκεκριμένο έλεγχο δεν συμβαίνουν καθόλου λάθη. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 

27,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι σε μικρή κλίμακα συναντώνται λάθη και ένα 

20,6% πιστεύει ότι αυτά τα λάθη συναντώνται σε μέτρια κλίμακα. Το 26,5% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα λάθη συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται και με την μορφή διαγράμματος. 

 

Εικόνα 21: Ραβδόγραμμα για την 22 ερώτηση 
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Στην τελευταία ερώτηση του Γ3 μέρους έχουμε την 23η ερώτηση και η οποία αφορά 

τον βαθμό που συναντώνται λάθη ή παραλείψεις στην καταμέτρηση των χρηματικών 

διαθεσίμων και συμφωνία με το υπόλοιπο λογαριασμού στη Γενική λογιστική. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

23. Στην καταμέτρηση των χρηματικών διαθεσίμων και συμφωνία με το υπόλοιπο λογαριασμού στη Γενική 

λογιστική. 

  Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 12 17,6 17,6 17,6 

Σε μικρή κλίμακα 16 23,5 23,5 41,2 

Σε μέτρια κλίμακα 15 22,1 22,1 63,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 19 27,9 27,9 91,2 

Πάρα πολύ 6 8,8 8,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Κατανομή συχνότητας για την 23 ερώτηση 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι το 27,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στον 

συγκεκριμένο έλεγχο λάθη συναντώνται σε μεγάλη κλίμακα και το 22,1% πιστεύει ότι 

τα λάθη αυτά συναντώνται σε μέτρια κλίμακα. Αντίθετα το 17,6% πιστεύει ότι σε 

αυτόν τον έλεγχο λάθη δεν συναντώνται καθόλου και το 23,5% θεωρεί ότι αυτά 

συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και με την μορφή 

ραβδογράμματος. 

 

Εικόνα 22: Ραβδόγραμμα για την 23 ερώτηση 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις 

που συμβαίνουν κατά τον  έλεγχο των συγκεκριμένων απαιτήσεων και 

χρηματοοικονομικών διαθεσίμων βλέπουμε ότι στους παραπάνω ελέγχους 

παρατηρούνται αρκετά προβλήματα λαθών και παραλήψεων. Τα λάθη που στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είναι κοντά στον μέσο όρο. Ο μέσος όρος είναι το 3 

και δηλώνει ότι συμβαίνουν λάθη αλλά σε  μέτρια κλίμακα. Όσο περισσότερο 

αυξάνεται ο μέσος όρος τόσα περισσότερα λάθη συναντώνται. Τα περισσότερα λάθη 

κατά των έλεγχο των απαιτήσεων και χρηματοοικονομικών διαθεσίμων, φαίνεται ότι 

βρίσκονται στην 21η  ερώτηση που αφορά την ορθή εμφάνιση των απαιτήσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις και την 20η ερώτηση που αφορά την διερεύνηση 

λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών 

και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο 

μέσος όρος των απαντήσεων (19-23) 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

ΚΑΙ 

ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

19 3.03 

20 3.29 

21 3.29 

22 2.72 

23 2.87 

Πίνακας 26: Μέσοι όροι απαντήσεων  των απαιτήσεων και των  χρηματοοικονομικών διαθεσίμων 

Η 20η  ερώτηση που αφορά την διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη 

τυχόν παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων 

έχει μέσο όρο 3,29 και είναι ίδιος με τον μέσο όρο της 21ης  ερώτησης που αφορά την 

ορθή εμφάνιση των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Η 19η  ερώτηση έχει 

μέσο όρο 3,03 και αφορά την επαλήθευση των υπολοίπων απαιτήσεων τέλους 

χρήσεως με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών, χρεωστών. Στην συνέχεια ακολουθεί 

η 23η  ερώτηση με μέσο όρο 2,87 και αφορά την καταμέτρηση των χρηματικών 

διαθεσίμων και συμφωνία με το υπόλοιπο λογαριασμού στη Γενική λογιστική και 

τελευταία έχουμε την 22η  ερώτηση με μέσο όρο 2,72 και αφορά την επαλήθευση των 

υπολοίπων καταθέσεων τέλους χρήσεως με αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωτικές 

επιστολές τραπεζών. 
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5.4.5 Αποτελέσματα Γ4 

Το Γ4 μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 3ης  ερωτήσεις (24-26) αναφορικά με 

τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο της καθαρής θέσης 

(ίδια κεφάλαια). Συγκεκριμένα η 24η  ερώτηση εξετάζει τον βαθμό συνάντησης λαθών 

ή παραλείψεων στην διαπίστωση του σύννομου ύψους του Μετοχικού κεφαλαίου. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

24. Στην διαπίστωση του σύννομου ύψους του Μετοχικού κεφαλαίου. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 26 38,2 38,2 38,2 

Σε μικρή κλίμακα 13 19,1 19,1 57,4 

Σε μέτρια κλίμακα 17 25,0 25,0 82,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 16,2 16,2 98,5 

Πάρα πολύ 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 27: Κατανομή συχνότητας για την 24 ερώτηση 

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό 38,2 % των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο ελέγχου δεν συναντώνται καθόλου λάθη. 

Το 19,1% θεωρεί ότι αυτά συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 25% πιστεύει ότι τα 

λάθη συναντώνται σε μέτρια κλίμακα. Αντίθετα το 16,2% θεωρεί ότι αυτά συμβαίνουν 

σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 23: Ραβδόγραμμα για την 24 ερώτηση 
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Έπειτα, έχουμε την 25η  ερώτηση που εξετάζει τον βαθμό όπου συναντώνται λάθη και 

παραλείψεις στον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής μονάδας. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

25. Στον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της 

οικονομικής μονάδας. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 10 14,7 14,7 14,7 

Σε μικρή κλίμακα 23 33,8 33,8 48,5 

Σε μέτρια κλίμακα 17 25,0 25,0 73,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 16,2 16,2 89,7 

Πάρα πολύ 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 28: Κατανομή συχνότητας φια την 25 ερώτηση 

Από ότι φαίνεται από τον πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό 33,8% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο λάθη συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 

14,7% πιστεύει ότι αυτά δεν εμφανίζονται καθόλου. Σε μέτρια κλίμακα πιστεύει ότι 

εμφανίζονται το 25% των ερωτηθέντων. Το 16,2% πιστεύει ότι τα λάθη αυτά 

εμφανίζονται σε μεγάλη κλίμακα και το 10,3% πιστεύει ότι τα λάθη συναντώνται 

πάρα πολύ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και παρακάτω διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 24: Ραβδόγραμμα για την 25 ερώτηση 
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Η τελευταία ερώτηση του Γ4 μέρους ολοκληρώνεται με την 26η ερώτηση  που αφορά 

την κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στην οποία εμφανίζονται, κατά 

λογαριασμό, τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και 

χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

26. Στην κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στην οποία εμφανίζονται, κατά λογαριασμό, τα 

υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και τα 

υπόλοιπα τέλους χρήσεως. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 11 16,2 16,2 16,2 

Σε μικρή κλίμακα 21 30,9 30,9 47,1 

Σε μέτρια κλίμακα 28 41,2 41,2 88,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 4 5,9 5,9 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 29: Κατανομή συχνότητας για την 26 ερώτηση 

Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι ένα μικρό ποσοστό 12% πιστεύει ότι 

γενικότερα συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα ή πάρα πολλά λάθη στον συγκεκριμένο 

έλεγχο. Το μεγαλύτερο ποσοστό 41,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα λάθη αυτά 

συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα, το 30,9% θεωρεί ότι συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και 

το 16,2% ότι δεν συμβαίνουν καθόλου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και με την 

μορφή διαγράμματος. 

 

Εικόνα 25: Ραβδόγραμμα για την 26 ερώτηση 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα σχετικά με τα λάθη και τις παραλείψεις 

που συμβαίνουν κατά τον  έλεγχο της καθαρής θέσης, βλέπουμε ότι στους παραπάνω 

ελέγχους δεν παρατηρούνται όσα προβλήματα παρατηρούνται στις άλλες ομάδες του 

ισολογισμού. Τα λάθη που σε όλες τις περισσότερες είναι κάτω από τον μέσο όρο. Ο 

μέσος όρος είναι το 3 και δηλώνει ότι συμβαίνουν λάθη αλλά σε  μέτρια κλίμακα. Όσο 

περισσότερο μειώνεται ο μέσος όρος τόσα λιγότερα λάθη συναντώνται. Τα 

περισσότερα λάθη κατά των έλεγχο της καθαρής θέσης φαίνεται ότι βρίσκονται στην 

25η  ερώτηση που αφορά τον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής μονάδας. Στον παρακάτω 

πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων (24-26) 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 24 2.24 

25 2.74 

26 2.54 

Πίνακας 30: Μέσοι όροι απαντήσεων της καθαρής θέσης 

Η 25η  ερώτηση που αφορά τον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής μονάδας έχει μέσο όρο 2,74. 

Η 26η  ερώτηση έχει μέσο όρο 2,54 και αφορά την κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων στην οποία εμφανίζονται, κατά λογαριασμό, τα υπόλοιπα της 

προηγούμενης χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και 

τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως. Η 24η  ερώτηση με μέσο όρο 2,24 βρίσκεται κοντά στο 2 

που σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο συναντώνται λάθη σε μέτρια κλίμακα.   
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5.4.6 Αποτελέσματα Γ5 

Το Γ5 μέρος και τελευταίο του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις (27-32) 

αναφορικά με τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των 

υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες). Συγκεκριμένα η 27η  ερώτηση 

εξετάζει τον βαθμό συνάντησης λαθών ή παραλείψεων στην τακτική συμφωνία των 

λογαριασμών υποχρεώσεων με αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών των 

προμηθευτών, πιστωτών κλπ καθώς και με σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

27. Στην τακτική συμφωνία των λογαριασμών υποχρεώσεων με αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών των 

προμηθευτών, πιστωτών κλπ καθώς και με σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 2 2,9 2,9 2,9 

Σε μικρή κλίμακα 36 52,9 52,9 55,9 

Σε μέτρια κλίμακα 17 25,0 25,0 80,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 13 19,1 19,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 31: Κατανομή συσχέτισης για την 27 ερώτηση 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό 52,9% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι στον συγκεκριμένο έλεγχο τα λάθη συναντώνται σε μικρή 

κλίμακα. Το 25% θεωρεί ότι τα λάθη συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα και το 19,1% 

θεωρεί ότι αυτά συναντώνται σε μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα διαγραμματικά 

 

Εικόνα 26: Ραβδόγραμμα για την 27
η
 ερώτηση 
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Στην συνέχεια έχουμε την 28η  ερώτηση που αφορά τα λάθη και τις παραλείψεις στην 

ορθή εμφάνιση των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις (βραχυπρόθεσμες – 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις). Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

28. Στην ορθή εμφάνιση των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις (βραχυπρόθεσμες – 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 10 14,7 14,7 14,7 

Σε μικρή κλίμακα 22 32,4 32,4 47,1 

Σε μέτρια κλίμακα 23 33,8 33,8 80,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 16,2 16,2 97,1 

Πάρα πολύ 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 32: Κατανομή συχνότητας για 28
η
 ερώτηση 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα το 33,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στον 

συγκεκριμένο έλεγχο τα λάθη συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα. Επίσης, το 32,4% 

θεωρεί ότι στην ορθή εμφάνιση των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις τα 

λάθη συναντώνται σε μικρή κλίμακα και το 14,7% πιστεύει ότι τα λάθη αυτά δεν 

συμβαίνουν καθόλου. Σε αντίθεση το 16,2% θεωρεί ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν σε 

μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και παρακάτω διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 27: Ραβδόγραμμα για την 28 ερώτηση 
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Στην συνέχεια του ερωτηματολογίου έχουμε την 29η ερώτηση που αφορά τα λάθη και 

τις παραλείψεις στον ορθό υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των 

όρων των αντίστοιχων δανειακών συμβάσεων και της ορθής λογιστικοποιήσεως τους. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

29. Στον ορθό υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των όρων των αντίστοιχων δανειακών 

συμβάσεων και της ορθής λογιστικοποιήσεως τους. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 9 13,2 13,2 13,2 

Σε μικρή κλίμακα 20 29,4 29,4 42,6 

Σε μέτρια κλίμακα 14 20,6 20,6 63,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 21 30,9 30,9 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 33: Κατανομή συχνότητας για την 29
η
 ερώτηση 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό 30,9% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι τα λάθη σε αυτόν τον έλεγχο συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα. Το 20,6% 

θεωρεί ότι τα λάθη συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό 

29,4% πιστεύει ότι τα λάθη στον υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων 

συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 13,2% θεωρεί ότι αυτά τα λάθη δεν συμβαίνουν 

καθόλου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 28: Ραβδόγραμμα για την 29 ερώτηση 
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Στην συνέχεια έχουμε την 30η ερώτηση που εξετάζει τα λάθη και τις παραλείψεις στην 

συμφωνία λογαριασμών δανείων με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

30. Στην συμφωνία λογαριασμών δανείων με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 14 20,6 20,6 20,6 

Σε μικρή κλίμακα 20 29,4 29,4 50,0 

Σε μέτρια κλίμακα 19 27,9 27,9 77,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 16,2 16,2 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 34: Κατανομή συχνότητας για την 30
η
 ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 29,4% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα 

λάθη στο συγκεκριμένο έλεγχο συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 20,6% πιστεύει 

ότι αυτά δεν συμβαίνουν καθόλου. Επίσης το 27,9% θεωρεί ότι τα λάθη αυτά 

συναντώνται σε μέτρια κλίμακα ενώ το 16,2% θεωρεί ότι τα λάθη συμβαίνουν σε 

μεγάλη κλίμακα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 29: Ραβδόγραμμα για την 30
η
 ερώτηση 
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Έπειτα έχουμε την 31η ερώτηση που αφορά τα λάθη και τις παραλείψεις στην ορθή 

και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 

το δημόσιο. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω. 

31. Στην ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το 

δημόσιο 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 10 14,7 14,7 14,7 

Σε μικρή κλίμακα 28 41,2 41,2 55,9 

Σε μέτρια κλίμακα 16 23,5 23,5 79,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 11 16,2 16,2 95,6 

Πάρα πολύ 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 35: Κατανομή συχνότητας για την 31
η
 ερώτηση 

Από τον πίνακα παραπάνω προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 41,4% θεωρεί ότι 

στον συγκεκριμένο έλεγχο τα λάθη συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 14,7% 

πιστεύει ότι τα λάθη αυτά δεν συμβαίνουν καθόλου. Επίσης, το 23,5% τον 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν σε μέτρια κλίμακα και το 16,2% 

πιστεύει ότι οι παραλείψεις και τα λάθη συναντώνται σε μεγάλη κλίμακα. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται και παρακάτω διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 30: Ραβδόγραμμα για την 31
η
 ερώτηση 
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Το Γ5 μέρος και τελευταίο του ερωτηματολογίου τελειώνει με την 32η ερώτηση που 

αφορά τον βαθμό που συναντώνται λάθη και παραλείψεις στον ορθό υπολογισμό της 

πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης(για όσες 

οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ) ή βάσει τις διατάξεις του Ν.4308/14 (για 

όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω. 

32. Στον ορθό υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης(για 

όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ) ή βάσει τις διατάξεις του Ν.4308/14 (για όσες οικονομικές 

μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

  
Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καθόλου 10 14,7 14,7 14,7 

Σε μικρή κλίμακα 15 22,1 22,1 36,8 

Σε μέτρια κλίμακα 23 33,8 33,8 70,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 16 23,5 23,5 94,1 

Πάρα πολύ 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Πίνακας 36: Κατανομή συχνότητας για την 32
η
 ερώτηση 

Από τον πίνακα παραπάνω προκύπτει ότι το 33,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα 

λάθη στον συγκεκριμένο έλεγχο συναντώνται σε μέτρια κλίμακα. Το 23,5% πιστεύει 

ότι τα λάθη αυτά συμβαίνουν σε μεγάλη κλίμακα. Σε αντίθεση το 22,1% θεωρεί ότι τα 

λάθη συμβαίνουν σε μικρή κλίμακα και το 14,7% πιστεύει ότι τα λάθη αυτά δεν 

συμβαίνουν καθόλου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και με την μορφή 

διαγράμματος. 

 

Εικόνα 31: Ραβδόγραμμα για την 32
η
 ερώτηση 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, σχετικά με τα λάθη και τις παραλήψεις 

που συμβαίνουν κατά τον  έλεγχο των συγκεκριμένων υποχρεώσεων βλέπουμε ότι 

στους παραπάνω ελέγχους παρατηρούνται προβλήματα λαθών και παραλήψεων. Τα 

λάθη που συναντώνται είναι κάτω από τον μέσο όρο. Ο μέσος όρος είναι το 3 και 

δηλώνει ότι συμβαίνουν λάθη κατά τον έλεγχο σε  μέτρια κλίμακα. Όσο περισσότερο 

μειώνεται ο μέσος όρος τόσα λιγότερα λάθη συναντώνται. Τα περισσότερα λάθη κατά 

των έλεγχο των υποχρεώσεων φαίνεται ότι βρίσκονται στην 29η  ερώτηση που αφορά 

τον ορθό υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των όρων των αντίστοιχων 

δανειακών συμβάσεων και της ορθής λογιστικοποιήσεως τους και την ερώτηση 32 

που αφορά τον ορθό υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση του προσωπικού, 

βάσει αναλογιστικής μελέτης. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μέσος όρος των 

απαντήσεων (27-32) 

 Ερώτηση Μέσος Όρος 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

27 2.60 

28 2.60 

29 2.86 

30 2.57 

31 2.54 

32 2.84 

Πίνακας 37: Μέσοι όροι απαντήσεων  των υποχρεώσεων 

Η 29η ερώτηση αφορά τον βαθμό συνάντησης λαθών και παραλείψεων, στον ορθό 

υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των όρων των αντίστοιχων 

δανειακών συμβάσεων και της ορθής λογιστικοποιήσεως τους έχει μέσο όρο 2,86. 

Μέσο όρο 2,84 έχει η 32η  ερώτηση που αφορά τον ορθό υπολογισμό της πρόβλεψης 

για αποζημίωση του προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης. Ακολουθεί η 27η 

ερώτηση με μέσο όρο 2,60 και αφορά την  τακτική συμφωνία των λογαριασμών 

υποχρεώσεων με αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών των προμηθευτών, 

πιστωτών κλπ καθώς και με σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές. Τον ίδιο μέσο όρο 

2,60 έχει και η 28η ερώτηση που εξετάζει την ορθή εμφάνιση των υποχρεώσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις. Η 30η ερώτηση έχει μέσο όρο 2,57 και σχετίζεται με την 

συμφωνία λογαριασμών δανείων με τα αντίστοιχα extrait των τραπεζών. Αυτή με τα 

λιγότερα λάθη σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι η 31η ερώτηση  με 
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μέσο όρο 2,54 και αφορά τα λάθη και τις παραλείψεις που συμβαίνουν στην ορθή και 

έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το 

δημόσιο. 
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5.5 Ανάλυση Παλινδρόμησης 

Ο γενικός όρος «ανάλυση παλινδρόμησης» περιγράφει μια σειρά στατιστικών 

αναλύσεων που είναι αρκετά δημοφιλείς στην επιστημονική κοινότητα. Γενικά, η 

«ανάλυση παλινδρόμησης» μας βοηθά να εξετάσουμε την ύπαρξη και την έκταση της 

γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δυο η περισσοτέρων μεταβλητών, ερμηνεύοντας την 

διακύμανση των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής με βάση μία ή περισσότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία επιχειρείται να 

εξεταστεί η σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής που είναι η αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων, με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι τα λάθη που 

συναντώνται στους συγκεκριμένους ελέγχους των ομάδων ισολογισμού. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

ANOVA
b
 

Model SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

1 Regression 15,374 5 3,075 4,544 ,001
a
 

Residual 41,959 62 ,677   

Total 57,333 67    

a. Predictors: (Constant), v6, v4, v3, v5, v2 

b. DependentVariable: v1 

 

Coefficientsa 

Model 

UnstandardizedCoef

ficients 

Standardized

Coefficients 

t Sig. 

CollinearityStatistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,243 ,469  6,916 ,000   

v2 ,182 ,210 ,152 ,867 ,389 ,386 2,592 

v3 -,463 ,163 -,393 -2,839 ,006 ,617 1,621 

v4 ,170 ,163 ,163 1,047 ,299 ,488 2,048 

v5 -,332 ,143 -,331 -2,319 ,024 ,578 1,730 

v6 -,447 ,141 -,404 -3,173 ,002 ,727 1,376 

a. DependentVariable: v1 

Πίνακας 37: Ανάλυση Παλινδρόμησης  
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Η v1 δηλώνει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και είναι η 

εξαρτημένη μας μεταβλητή. Έπειτα, η v2 δηλώνει τα λάθη που συναντώνται κατά τον 

έλεγχο των ενσώματων και ασώματων κινητοποιήσεων. Η v3 δηλώνει τα λάθη και τις 

παραλείψεις κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων. Στην συνέχεια η v4 δηλώνει τα λάθη 

κατά τον έλεγχο των απαιτήσεων και χρηματοοικονομικών διαθεσίμων. Η v5 δηλώνει 

τα λάθη που συμβαίνουν κατά τον έλεγχο της καθαρής θέσης και τέλος η v6 δηλώνει 

τα λάθη και τις παραλείψεις που συναντώνται κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων. Οι 

v1,v2,v3,v4,v5 είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 

οι μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές, δηλαδή οι μεταβλητές των οποίων οι 

συντελεστές είναι στατιστικά διάφοροι του μηδενός, είναι οι v3 και v6 σε στάθμη 1% 

και η v5 σε στάθμη 5% και είναι αυτές που είναι σε θέση να εξηγήσουν την 

μεταβλητότητα της v1 και έχουν sig<0.05. Στη διεθνή βιβλιογραφία στατιστικά 

σημαντικές θεωρούνται οι μεταβλητές με στάθμη σημαντικότητας (sig) μικρότερη του 

0,05. Οι μεταβλητές v2 και v4 είναι στατιστικά μη σημαντικές, δηλαδή δεν είναι σε 

θέση να εξηγήσουν την μεταβλητότητα της v1. Για την v3 που δηλώνει τα λάθη που 

συναντώνται κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων παρατηρείται ότι το πρόσημο της 

είναι αρνητικό,  δηλαδή υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα σε αυτήν και την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Όσο δηλαδή η v1 αυξάνεται η v3 

μειώνεται, όσο ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός τόσο τα λάθη κατά τον 

έλεγχο αποθεμάτων μειώνονται. Το παραπάνω αποτέλεσμα ήταν αυτό που 

αναμένονταν σύμφωνα με την θεωρία. Παρόμοιο αποτέλεσμα έχουμε και για την v5. 

Όσο δηλαδή ο εσωτερικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός τα λάθη και οι παραλείψεις 

που συμβαίνουν κατά τον έλεγχο την καθαρής θέσης μειώνονται. Όπως ήταν 

αναμενόμενο και για την v6, που δηλώνει τα λάθη κατά τον έλεγχο των 

υποχρεώσεων,  ο συντελεστής παλινδρόμησης συμφωνεί με την βιβλιογραφία. Όσο η 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου αυξάνεται τόσο τα λάθη κατά τον 

έλεγχο των υποχρεώσεων μειώνονται.  

Από την «ανάλυση παλινδρόμησης», τα αποτελέσματα της οποίας αναπτύσσονται 

παραπάνω, προέκυψε ότι επιβεβαιώνονται και οι τρείς ερευνητικές υποθέσεις  (Ηο) 

που παραθέσαμε στο κεφάλαιο 2,3, διότι ο συντελεστής της αντίστοιχης μεταβλητής 

στην πολλαπλή παλινδρόμηση είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός σε στάθμη 

σημαντικότητας 0,05 ή μικρότερη. 
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Συγκεντρωτικά από τα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά και από την βιβλιογραφία, 

συμπεραίνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το πλέγμα όλων των διαδικασιών 

που προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων και 

προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής μονάδας από τη σπατάλη και την απάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί την ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες 

του οργανισμού. Από την άλλη, ο εξωτερικός έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο των 

προς δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, για την εξακρίβωση της 

αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας τους. Από τα παραπάνω 

προκύπτει, ότι τόσο ο εσωτερικός τόσο και ο εξωτερικός έλεγχος έχουν εξέχουσα 

σημασία για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και τον δικό τους 

συμπληρωματικό ρόλο μέσα σε αυτήν. 

Ξεκινώντας από την ανάλυση του Α μέρους του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι οι 

επιχειρήσεις του δείγματος είναι κυρίως παροχής υπηρεσιών με ποσοστό 58,8% και 

απασχολούν πάνω από 100 άτομα με ποσοστό 45,6%. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

είναι εξωτερικοί ελεγκτές με ποσοστό 50% και μόνο το 20,6% των ερωτηθέντων είναι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το οποίο μας δείχνει την υψηλή επαγγελματική 

κατάρτιση και εξειδίκευση, των ελεγκτών στην χώρα μας. 

Από την ανάλυση του Β μέρους του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος στην χώρα μας, δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά αποτελεσματικός και 

αυτό διότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την 

αποτελεσματικότητα του δεν λειτουργούν σωστά. Μόνο το 13,4% τον ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζεται πάρα πολύ από την διοίκηση. Το ίδιο 

ισχύει με το μικρό ποσοστό 16,18% των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι  οι 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητοι. Στην ερώτηση για το 

αν οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα 

αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Μόνο το 14,16% θεωρεί ότι τα πρότυπα 

εφαρμόζονται από λίγο έως καθόλου από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

Έπειτα, από την ανάλυση του Γ1 μέρους του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται ότι 

συναντώνται αρκετά λάθη και παραλείψεις κατά τον έλεγχο των ενσώματων και 

ασώματων κινητοποιήσεων. Τα περισσότερα λάθη κατά τον έλεγχο των παγίων 

συναντώνται στην μη ύπαρξη δαπανών επισκευών και συντηρήσεως παγίων, στους 

αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων στοιχείων. 
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Στην συνέχεια, από την ανάλυση του Γ2 του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι και σε 

στον έλεγχο των αποθεμάτων συμβαίνουν λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος με τα 

περισσότερα λάθη είναι αυτός που αφορά την πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και 

απαξιωμένα αποθέματα και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή 

τυχόν άχρηστων αποθεμάτων. 

Από την ανάλυση του Γ3 μέρους του ερωτηματολογίου διαπιστώνεται ότι στον έλεγχο 

των απαιτήσεων και χρηματοοικονομικών διαθεσίμων συναντώνται τα περισσότερα 

λάθη από όλες τις ομάδες του ισολογισμού. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεχτικοί. Δυο είναι οι έλεγχοι με τα περισσότερα λάθη  μετά από ισοβαθμία. Ο 

πρώτος αφορά την διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν 

παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων  και ο 

άλλος αφορά την ορθή εμφάνιση των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

Έπειτα, στην ανάλυση του Γ4 μέρους διαπιστώνεται ότι και στους ελέγχους της 

καθαρής θέσης, συμβαίνουν λάθη αλλά σε μικρότερη κλίμακα από τα λάθη που 

συμβαίνουν στις ομάδες του ενεργητικού. Ο έλεγχος με τα περισσότερα λάθη στην 

καθαρή θέση, είναι αυτός που αφορά τον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής μονάδας. 

Στην ανάλυση του Γ5 μέρους του ερωτηματολογίου προκύπτει ότι και στον έλεγχο των 

υποχρεώσεων συναντώνται λάθη και παραλείψεις. Ό έλεγχος με τα περισσότερα 

λάθη στις υποχρεώσεις αφορά τον ορθό υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, 

βάσει των όρων των αντίστοιχων δανειακών συμβάσεων και της ορθής 

λογιστικοποιήσεως τους. 

Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι όσο ο εσωτερικός 

έλεγχος γίνεται αποτελεσματικότερος, τόσο τα λάθη και οι παραλείψεις που 

συναντώνται κατά τον έλεγχο των αποθεμάτων, της καθαρής θέσης και των 

υποχρεώσεων μειώνονται. Κάτι το οποίο είναι αληθές και σύμφωνο με την 

βιβλιογραφία. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή. Περιορισμός της 

παρούσας έρευνας αποτελεί το μέγεθος του δείγματος παρόλη την ιδιαίτερη 

προσπάθεια για μεγαλύτερη συμμετοχή. Συγκεκριμένα το δείγμα αποτελούνταν από 
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68 άτομα, λογιστές, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, και όπως είναι φυσικό το 

δείγμα ήταν αρκετά μικρό για να εξάγουμε ισχυρά συμπεράσματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού έλεγχου και την σχέση της, με τα λάθη που 

συμβαίνουν κατά τον έλεγχο της οικονομικής μονάδας. 

H εν λόγω έρευνα αποτελεί πρωτοτυπία, διότι ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες 

προσεγγίζουν το θέμα του εσωτερικού ελέγχου μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών 

στην Ελλάδα, τόσο θεωρητικά όσο και με χρήση εμπειρικών δεδομένων. Συνεπώς η 

παρούσα έρευνα καλύπτει το εν λόγω ερευνητικό κενό. Τα αποτελέσματα της 

μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για μεταγενέστερες έρευνες. 

Οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να διερευνήσουν την σχέση της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου, με τα λάθη που συμβαίνουν κατά τον 

έλεγχο της οικονομικής μονάδας, αποκλειστικά στις δημόσιες επιχειρήσεις. Τέλος, 

συμπληρωματικά θα μπορούσε να εξεταστεί το ανωτέρω θέμα με τον διαχωρισμό του 

δείγματος των ερωτηθέντων, δηλαδή το δείγμα να αποτελείται ξεχωριστά από 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές. 
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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Σ Τ Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό  Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  Έ ρ ε υ ν α ς  

Ε λ ε γ κ τ ι κ έ ς  Δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  α ν ά  Ο μ ά δ α  Λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν  

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  

Α. Στοιχεία Επιχείρησης 

 

1. Επωνυμία Επιχείρησης (προαιρετικά): 

2. Σπουδές 

Δευτεροβάθμια     ΤΕΙ/Πανεπιστήμια      Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

3. Θέσεις ευθύνης που κατέχετε: 

Λογιστής  Εσωτερικός Ελεγκτής  Εξωτερικός Ελεγκτής 

4. Τύπος Επιχείρησης ( δεν αφορά εξωτερικούς ελεγκτές): 

  Εμπορική Παροχής Υπηρεσιών  Βιομηχανική  Μικτή 

5. Αριθμός Προσωπικού (δεν αφορά εξωτερικούς ελεγκτές): 

0-9 άτομα 10-29 άτομα 30-100 άτομα  Πάνω από 100 άτομα 
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Β. Αποτελεσματικότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι: 

1-Καθόλου, 2- Σε μικρή κλίμακα, 3- Σε μέτρια κλίμακα, 04- Σε μεγάλη 

κλίμακα, 5- Πάρα πολύ 

6.   Σε ποιο βαθμό η διοίκηση υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο; 

7.    Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι; 

8.   Σε ποιο βαθμό οι Εσωτερικοί Ελεγκτές εφαρμόζουν τα διεθνή 

πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου; 

1 2 3 4 5 

 

 

Γ. Ελεγκτικές Διαδικασίες ανά Ομάδα Λογαριασμών του Ισολογισμού 

 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι: 

1-Καθόλου, 2- Σε μικρή κλίμακα, 3- Σε μέτρια κλίμακα, 4- Σε μεγάλη 

κλίμακα, 5- Πάρα πολύ 

Γ1. Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό). 

Σε ποιο βαθμό συναντώνται λάθη ή παραλείψεις: 

1 2 3 4 5 

9. Στην ορθή τήρηση του Μητρώου Παγίων  

(Ενημέρωση αναλυτική κατ΄είδος παγίου, συμφωνία με λογαριασμούς 

Γενικής Λογιστικής κλπ). 
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10. Στον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων (με βάση την οικονομική ή 

ωφέλιμη ζωή για όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ ή με 

βάση τους συντελεστές του Ν. 4172/13 για όσες εφαρμόζουν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

     

11. Στην μη ύπαρξη δαπανών επισκευών και συντηρήσεως παγίων, 

στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων στοιχείων. 

     

12. Στην επαλήθευση ορισμένων παγίων με φυσική απογραφή.      

13. Στον ορθό προσδιορισμό του αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) που 

προέκυψε κατά την πώληση ή εκποίηση παγίων στοιχείων (διενέργεια 

αποσβέσεων μέχρι την ημερομηνία πωλήσεως, αντιλογισμός 

συσσωρευμένων αποσβέσεων με αξία κτήσεως κλπ). 

     

      

Γ2.  Αποθέματα (κυκλοφορούν ενεργητικό). 

Σε ποιο βαθμό συναντώνται λάθη ή παραλείψεις: 

1 2 3 4 5 

14. Στον ορθό προσδιορισμό της αξίας κτήσεως των αποθεμάτων 

(εμπορευμάτων, προϊόντων έτοιμων και ημιτελών, πρώτων και 

βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας). 

     

15. Στην ορθή αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσεως σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία (ΔΠΧΑ ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

     

16. Στην πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα 

και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τυχόν 

άχρηστων αποθεμάτων. 

     

17. Στις περιοδικές επαληθεύσεις των αποθεμάτων με φυσική 

απογραφή και συμφωνία των απογραφέντων με αντίστοιχα λογιστικά 

πρότυπα. 

     

18. Στην επαλήθευση αποθεμάτων τρίτων, που βρίσκονται για φύλαξη 

στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας ή αποθεμάτων της οικονομικής 

μονάδας σε αποθήκες τρίτων. 
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Γ3. Απαιτήσεις και Χρηματοοικονομικά διαθέσιμα (κυκλοφορούν 

ενεργητικό). 

Σε ποιο βαθμό συναντώνται λάθη ή παραλείψεις: 

1 2 3 4 5 

19. Στην επαλήθευση των υπολοίπων απαιτήσεων τέλους χρήσεως με 

επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών, χρεωστών. 

     

20. Στην διερεύνηση λογαριασμών απαιτήσεων για την ύπαρξη τυχόν 

παλαιών υπολοίπων, επισφαλειών και ανεπίδεκτων εισπράξεως 

απαιτήσεων. 

     

21. Στην ορθή εμφάνιση των απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις 

(Βραχυπρόθεσμες -Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις –απαιτήσεις κατά 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων – απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως. 

     

22. Στην επαλήθευση των υπολοίπων καταθέσεων τέλους χρήσεως με 

αντίστοιχα extrait και με επιβεβαιωτικές επιστολές τραπεζών. 

     

23. Στην καταμέτρηση των χρηματικών διαθεσίμων και συμφωνία με το 

υπόλοιπο λογαριασμού στη Γενική λογιστική. 

     

      

Γ4. Καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια). 

Σε ποιο βαθμό συναντώνται λάθη ή παραλείψεις: 

1 2 3 4 5 

24. Στην διαπίστωση του σύννομου ύψους του Μετοχικού κεφαλαίου.      

25. Στον ορθό σχηματισμό των αποθεματικών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της οικονομικής μονάδας. 

     

26. Στην κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στην οποία 

εμφανίζονται, κατά λογαριασμό, τα υπόλοιπα της προηγούμενης 

χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και 

τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως. 
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Γ5. Υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) 

Σε ποιο βαθμό συναντώνται λάθη ή παραλείψεις: 

1 2 3 4 5 

27. Στην τακτική συμφωνία των λογαριασμών υποχρεώσεων με 

αντίστοιχα αντίγραφα των λογαριασμών των προμηθευτών, πιστωτών 

κλπ καθώς και με σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές. 

     

28. Στην ορθή εμφάνιση των υποχρεώσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις (βραχυπρόθεσμες – μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – 

υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις). 

     

29. Στον ορθό υπολογισμό των τόκων και λοιπών εξόδων, βάσει των 

όρων των αντίστοιχων δανειακών συμβάσεων και της ορθής 

λογιστικοποιήσεως τους. 

     

30. Στην συμφωνία λογαριασμών δανείων με τα αντίστοιχα extrait των 

τραπεζών. 

     

31. Στην ορθή και έγκαιρη λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς 

τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. 

     

32. Στον ορθό υπολογισμό της πρόβλεψης για αποζημίωση του 

προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης(για όσες οικονομικές 

μονάδες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ) ή βάσει τις διατάξεις του Ν.4308/14 (για 

όσες οικονομικές μονάδες εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

     

 


