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Περίληψη 

 Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου αφορούν κυρίως την ποιότητα του ελεγκτικού 

έργου και στόχος τους είναι να βοηθήσουν τον ελεγκτή να παρέχει εύλογη διασφάλιση, 

και όχι εγγύηση, για τις  οικονομικές καταστάσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών του εξωτερικού 

ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα διενεργείται μια 

εμπειρική προσέγγιση στις Μονάδες Υγείας με στόχο τη διερεύνηση της ποιότητας του 

ελεγκτικού έργου και της επιρροής που ασκούν σε αυτή παράγοντες όπως, οι γενικές 

αρχές και ευθύνες, η εκτίμηση κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η χρησιμοποίηση 

της εργασίας άλλων. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους υπαλλήλους των Οικονομικών Τμημάτων 

των μεγαλύτερων Μονάδων Υγείας της Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα τα οποία 

αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS έδειξαν ότι η εκτίμηση 

κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ποιότητα του ελεγκτικού έργου.   

 

Λέξεις κλειδιά: Ελεγκτική, Εξωτερικός Έλεγχος, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Μονάδες 

Υγείας 
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Abstract 

The International Standards on Auditing mainly concerns the quality of audit 

work and their objective is to help the external auditor to provide reasonable assurance, 

and not a guarantee, for the financial statements with the most effective way. The aim of 

this study is the evaluation of external audit services based on the International 

Standards on Auditing. Specifically is held an empirical approach in the Health Sector 

aiming at the investigation of the quality of audit work, and the influence of factors as, 

the general principles and responsibilities, the risk assessment, the audit evidence and 

the others work utilization. A questionnaire was created for the needs of this research. 

This questionnaire was distributed to the employees of Economic Departments of the 

biggest Health Care Organizations of Macedonia. The results which were analyzed with 

the statistical package SPSS showed that the risk assessment, the audit evidence and the 

others work utilization are factors that affecting positively to the audits work quality. 

 

Keywords: Auditing, External Audit, International Standards on Auditing, Health Care 

Organizations 
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Εισαγωγή 

Μετά τις πρόσφατες καταρρεύσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων που 

προκάλεσαν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στις οικονομίες, στις περισσότερες 

ανεπτυγμένες χώρες, η ένταση με την οποία πρέπει να εξετάζονται οι κατάλληλες 

πρακτικές ελέγχου και η εστίαση στην προώθηση μιας κουλτούρας «καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης» έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για το σκοπό αυτό έχουν εισαχθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο, διάφορα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες συμβάλλουν 

θετικά στα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινότητα, την οικονομία και την χώρα. Τα μέτρα 

αυτά αφορούν εν μέρει την αποτελεσματική άσκηση εξωτερικού ελέγχου στις 

επιχειρήσεις – οργανισμούς. 

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται μέσω ειδικών νόμων και κανονισμών, να θέτει 

προς έλεγχο τις οικονομικές της καταστάσεις είτε από έναν εσωτερικό, είτε από έναν 

εξωτερικό ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την παροχή 

ανεξάρτητων και αντικειμενικών αξιολογήσεων των χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής διακυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, το 

καθήκον του εξωτερικού ελεγκτή είναι να εκφράσει την γνώμη του, για το αν οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, και αυτός είναι 

ο βασικός σκοπός για τον διορισμό τους από την επιχείρηση (Αληφαντής 2016).  

Η έννοια της αληθινής και δίκαιης εικόνας, σύμφωνα με τον Kershaw (2006) 

σημαίνει συμμόρφωση με τα ισχύοντα και σχετικά λογιστικά πρότυπα. Το καθήκον του 

εξωτερικού ελεγκτή είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στις 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, 

και να παρέχει λογική διαβεβαίωση ότι οι οικονομικές πληροφορίες είναι απαλλαγμένες 

από λάθη και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και με τις γενικώς 

αποδεκτές λογιστικές αρχές.  

Στο πλαίσιο αυτό ο εξωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μια συστηματική διαδικασία 

απόκτησης και αξιολόγησης στοιχείων των επιχειρήσεων, σχετικά με τους ισχυρισμούς 

τους για τις οικονομικές τους δράσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί ο βαθμός 
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αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω ισχυρισμών και των πραγματικών αποτελεσμάτων 

(Eilifsen et al. 2010). Ο σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η παροχή γνώμης του 

κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν αντικειμενικά την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας της και τις αλλαγές της οικονομικής κατάστασης της, σύμφωνα με 

ορισμένα λογιστικά πρότυπα ή κανονισμούς. Με άλλα λόγια, ο εξωτερικός έλεγχος 

παρέχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της επιχείρησης σε 

κάποιο σημείο (Αληφαντής, 2016). 

Στην πραγματικότητα, η σημασία του εξωτερικού ελέγχου προκύπτει από την 

αξιολόγηση του ρόλου  του. Ο εξωτερικός έλεγχος διαφέρει από τον εσωτερικό έλεγχο, 

αν και τα δύο είδη ελέγχου είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Η σημασία του 

εξωτερικού ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι είναι χρήσιμη σε εξωτερικούς χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων. Αν ο εξωτερικός έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, οι 

εξωτερικοί χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα παραπλανηθούν από τις 

αναληθείς και άδικες οικονομικές καταστάσεις και θα λάβουν λανθασμένες αποφάσεις, 

οι οποίες μπορεί να τους οδηγήσουν σε απώλεια κερδών. Επιπλέον, αυτό με την σειρά 

του θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση στην αγορά κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, η 

οικονομική κρίση μπορεί να ελέγχεται εν μέρει, εάν η εξωτερική ελεγκτική είναι 

εξαιρετικά αποτελεσματική (Καραμάνης, 2008). 

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών του 

εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή πρότυπα Ελέγχου στις Μονάδες Υγείας. Στόχοι 

της είναι η διερεύνηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και της επιρροής που 

ασκούν σε αυτή παράγοντες  όπως, οι γενικές αρχές και  οι ευθύνες, η εκτίμηση 

κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων. Επίσης 

επειδή δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το αντικείμενο με την παρούσα 

εργασία γίνεται μια προσπάθεια να καλυφθεί ένα ερευνητικό κενό. 
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Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται συνολικά από  έξι κεφάλαια. Στον πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα είδη των ελέγχων και οι βασικές έννοιες του εξωτερικού ελέγχου 

στις Μονάδες Υγείας αλλά και στις επιχειρήσεις γενικότερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την εισαγωγή των ελεγκτικών 

προτύπων στην Ελλάδα, για τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ακολουθεί η ανάλυση των 

βασικότερων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

δημιουργία του ερωτηματολογίου της έρευνας.   

Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η επισκόπηση ερευνών που έχουν γίνει σε 

Μονάδες Υγείας αλλά και  Δημόσιους Οργανισμούς γενικότερα βασισμένες σε άρθρα 

και μελέτες της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και αφορούν τον εξωτερικό έλεγχο καθώς 

και τη σημαντικότητα της συνεργασίας του με τον εσωτερικό έλεγχο. 

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας 

που χρησιμοποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση του δείγματος, του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας και της 

μεθοδολογίας της στατιστικής ανάλυσης. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση 

του στατιστικού πακέτου SPSS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή 

πινάκων και διαγραμμάτων (ραβδόγραμμα). Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση της 

παλινδρόμησης  και οι πίνακες ανάλυσης διακύμανσης και Coefficients. 

Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως αυτά 

προέκυψαν από την βιβλιογραφική και την εμπειρική έρευνα, οι περιορισμοί της 

μελέτης καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα στην αξιολόγηση των υπηρεσιών 

του εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  

 

 

 

 



 

4 

 

 

Κεφάλαιο 1 - Ελεγκτική 

1.1 Είδη Ελέγχων 

Σύμφωνα με τον Λουμνιώτη (2013), οι έλεγχοι μπορούν να διακριθούν σε 

τέσσερις κατηγορίες: 

 Ανάλογα με την έκταση τους σε γενικούς και ειδικούς ελέγχους. Οι γενικοί 

έλεγχοι καλύπτουν όλα τα θέματα διαχείρισης μιας οικονομικής μονάδας και αφορούν 

ολόκληρη την εταιρική χρήση ή και περισσότερες χρήσεις. Ενώ οι ειδικοί έλεγχοι 

καλύπτουν ένα συγκεκριμένο θέμα.  

Ανάλογα με το σκοπό τους σε προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους. Οι 

προληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται πριν από την εκτέλεση συναλλαγών με σκοπό την 

πρόληψη τυχόν σφαλμάτων και λαθών, ενώ οι κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται 

μετά την εκτέλεση συναλλαγών με σκοπό την αποκάλυψη και την καταστολή τυχόν 

σφαλμάτων και λαθών. 

Ανάλογα με τη διάρκεια τους οι έλεγχοι μπορούν να διακριθούν σε μόνιμους, 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Οι μόνιμοι έλεγχοι διενεργούνται σε μόνιμη βάση, 

οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται  κατά περιόδους και τακτικά, ενώ οι έκτακτοι έλεγχοι 

διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Μια ακόμη κατηγορία στην οποία μπορούν να διακριθούν οι έλεγχοι είναι 

ανάλογα με το πρόσωπο το οποίο διενεργεί τον έλεγχο. Τέτοιοι έλεγχοι είναι οι 

εσωτερικοί και οι εξωτερικοί έλεγχοι. Οι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται εντός της 

οικονομικής μονάδας από υπαλλήλους της, τους εσωτερικούς ελεγκτές, ενώ οι 

εξωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές μέλη του ΣΟΕΛ. 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση της 

τελευταίας κατηγορίας ελέγχων, αυτής που διενεργείται ανάλογα με το πρόσωπο που 

διενεργεί τον έλεγχο, και συγκεκριμένα του εξωτερικού ελέγχου που διενεργείται βάσει 

των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
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1.2 Εξωτερικός Έλεγχος 

1.2.1 Εξωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις 

Ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων, ως μια εποπτική διαδικασία επιβλέπει 

τις επιχειρήσεις, ιδίως τις εισηγμένες εταιρείες, προκειμένου να τους αποτρέψει από 

ουσιώδεις ανακρίβειες, λόγω του διαχωρισμού μεταξύ των λειτουργιών της ιδιοκτησίας 

και της διαχείρισης και λόγω της πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών που 

τις καταρτίζουν και των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο 

εξωτερικός έλεγχος δεν προσθέτει μόνο ποιότητα στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

δίνει επίσης αξιοπιστία στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχεται από τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια των επενδύσεων για 

εξωτερικούς χρήστες (Καραμάνης, 2008). 

Η κύρια λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου, όπως ήδη αναφέραμε είναι να 

ελέγξει τους λογαριασμούς και να αναφερθεί εάν ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έχουν σχεδιαστεί σωστά, σύμφωνα με τα εκάστοτε λογιστικά 

πρότυπα. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (δηλαδή οι μέτοχοι ή οι 

επενδυτές) φαίνεται ωστόσο να έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία για την ελεγκτική 

λειτουργία που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές. Οι χρήστες κάνουν συχνά 

την παραδοχή ότι οι έλεγχοι έχουν ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από αυτό που έχουν 

στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οι χρήστες συνδέουν συχνά τους ελέγχους με 

την έγκριση της διαχείρισης της επάρκειας, την εγγύηση για την απουσία της απάτης, 

καθώς και την σύσταση για να επενδύσουν στην αντίστοιχη εταιρεία (Pfeffer & 

Salancik, 2003). 

Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα που έχει ο εξωτερικός έλεγχος είναι η θέσπιση 

μιας καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά τη δομή με την 

οποία οι εταιρείες παρακολουθούνται και ελέγχονται. Από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, η εποπτεία και η παρακολούθηση της απόδοσης της διαχείρισης 

θεωρείται ότι, από την άποψη της λογοδοσίας, εξασφαλίζει το καλύτερο συμφέρον των 

μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για την 

εταιρική διακυβέρνηση. Ο εξωτερικός έλεγχος θεωρείται επίσης ως ένας σημαντικός 

ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής διακυβέρνησης, όσον αφορά την ευθυγράμμιση των 



 

6 

 

συμφερόντων των διευθυντών και των μετόχων και τη μείωση των πιθανοτήτων για την 

συμπεριφορά ευκαιριακής διαχείρισης (Lin &Hwang, 2010). 

Ο εξωτερικός έλεγχος ενθαρρύνει τους διαχειριστές να γίνουν πιο υπεύθυνοι. 

Μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, οι δημιουργικές 

λογιστικές πρακτικές και ο υπερ-πληθωρισμός των στοιχείων, αποθαρρύνονται από τον 

εξωτερικό ελεγκτή. Για τους διευθυντές ή τους διαχειριστές που σκόπιμα παραποιούν 

τα λογιστικά στοιχεία και τις οικονομικές καταστάσεις επιβάλλονται κυρώσεις. Η 

εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων ρουτίνας εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, σε 

εξωτερικούς ελεγκτές δεν αποτελεί μόνο απειλή για την ανεξαρτησία των εξωτερικών 

ελεγκτών, αλλά θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει διαφωνίες σχετικά με θέματα 

χρηματοοικονομικής αναφοράς (Lin &Hwang, 2010). 

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή είναι να διερευνήσει και να εξετάσει τις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι παρεχόμενες 

πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες για τους χρήστες. Ο ρόλος του ελεγκτή είναι 

να διαπιστωθεί αν οι εκθέσεις, που δημιουργούνται από την οργάνωση, 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους κανονισμούς και κανόνες που κάθε επιχείρηση θα 

πρέπει να ακολουθεί κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, 

ο έλεγχος των οικονομικών πληροφοριών από εξωτερικούς ελεγκτές παρέχει πρόσθετη 

αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις και μειώνει τον κίνδυνο διάδοσης 

εσφαλμένων πληροφοριών. Το κύριο καθήκον των ελεγκτών είναι να διερευνήσουν 

ενδεχόμενα λάθη ή/ και παραπλανητικά στοιχεία (Eilifsen et al. 2010). 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι άτομα που απασχολούνται από μια 

ελεγκτική εταιρία η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση και την αξιολόγηση των 

οικονομικών καταστάσεων των πελατών της. Ακόμα κι αν, εξ ορισμού, οι εξωτερικοί 

ελεγκτές δεν αποτελούν μέρος των ίδιων των επιχειρήσεων που ελέγχουν, και ως εκ 

τούτου δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, έχουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην ποιότητα και τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

της. Οι εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν σημαντική ανατροφοδότηση για την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κατά την εκτέλεση των 

ελέγχων τους (Josheski & Jovanova, 2012). 
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Επίσης σύμφωνα με τους Mihret & Admassu (2011) ο εξωτερικός ελεγκτής 

είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ότι είναι 

αξιόπιστες και ορθές για τους σκοπούς της λήψης αποφάσεων. Σε έναν έλεγχο, οι 

οικονομικές καταστάσεις έχουν αξιολογηθεί από τον εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι 

αντικειμενικά γνώστης του λογιστικού ελέγχου, των αρχών της λογιστικής, καθώς και 

θεμάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος 

της οντότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

διαθέτει το χαρακτηριστικό της ανεξαρτησίας η οποία είναι θεμελιώδης για την 

δημιουργία μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης έκθεσης ελέγχου. 

Η ανεξαρτησία είναι μια θεμελιώδης αρχή του εξωτερικού ελέγχου. Η 

ανεξαρτησία βοηθά την ενστάλαξη της εμπιστοσύνης στο μυαλό των ενδιαφερομένων 

μερών της επιχείρησης, πιο συγκεκριμένα των μετόχων, ότι ο έλεγχος έγινε με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο και ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες ή σφάλματα και δείχνουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα. Η 

ανεξαρτησία των ελεγκτών αναφέρεται στην ικανότητα και την προθυμία τους να 

αντισταθούν στις πιέσεις του πελάτη (Tepalagul & Lin, 2015). 

Επιπλέον η ανεξαρτησία των ελεγκτών έχει αξιολογηθεί με βάση δύο πρότυπα, 

τα οποία είναι, η ανεξαρτησία των γεγονότων και η ανεξαρτησία της εμφάνισης. Η 

ανεξαρτησία των γεγονότων αναφέρεται στην πραγματική αντικειμενική κατάσταση 

της σύνδεσης μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών και των πελατών τους. Η ανεξαρτησία 

των γεγονότων, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων. Επίσης, η ανεξαρτησία των γεγονότων θέτει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές 

είναι υποχρεωμένοι να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων ως ουδέτεροι και επαγγελματίες παρατηρητές και δεν 

επηρεάζονται από την προσωπική μεροληψία κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου 

(Αληφαντής, 2016). 

Η ανεξαρτησία της εμφάνισης από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην 

υποκειμενική κατάσταση της σχέσης, όπως ορίζεται από τους πελάτες και τους τρίτους. 

Η ανεξαρτησία στην εμφάνιση στην ουσία ορίζεται ως η αποφυγή των γεγονότων και 

των καταστάσεων που είναι τόσο σημαντικές, που ένα τρίτο άτομο θα μπορούσε να 

συνάγει το συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ρητά γεγονότα και καταστάσεις, 
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ότι μια οργάνωση ή μέλος της ομάδας ελέγχου έχει παραβιάσει την αντικειμενικότητα. 

Επιπλέον, η ανεξαρτησία στην εμφάνιση αναμένει από τους ελεγκτές να αποφύγουν τις 

συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους άλλους να αποφανθούν ότι δεν 

διατηρούν μια αμερόληπτη και αντικειμενική κατάσταση (Holland & Lane, 2012). 

Η ανεξαρτησία είναι η μόνη αρχή επικύρωσης για την επιβίωση των λογιστικών 

πληροφοριών που παρέχονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Αν δεν υπήρχε ο 

ισχυρισμός της ανεξαρτησίας, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για να υπάρξει εξωτερικός 

έλεγχος, δεδομένου ότι ο σκοπός των ελεγκτών θα εκπληρώνονταν και από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. Η ανεξαρτησία στην ουσία είναι η ελευθερία από τις πιέσεις και 

άλλους παράγοντες που αποδυναμώνουν, ή φαίνεται να αποδυναμώνουν, την προθυμία 

ενός ελεγκτή για την άσκηση της αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας και της 

ουδετερότητας κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Επιπλέον, η ανεξαρτησία μπορεί να 

περιγραφεί ως η έκφραση της επαγγελματικής ακεραιότητας του εξωτερικού ελεγκτή. 

Η ανεξαρτησία απαιτεί την αποφυγή των περιστάσεων οι οποίες θα τείνουν να 

αποδυναμώσουν την αντικειμενικότητα ή επιτρέπουν την προσωπική προκατάληψη να 

επηρεάσει τη γνώμη του εξωτερικού ελεγκτή (Tepalagul & Lin, 2015). 

1.2.2 Εξωτερικός Έλεγχος σε Μονάδες Υγείας 

Τα νοσοκομεία έχουν μια ιδιαίτερη δέσμευση για την παροχή φροντίδας υγείας 

στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ιδιαίτερα τα δημόσια 

νοσοκομεία αποτελούν επεκτάσεις των κρατικών και τοπικών κυβερνήσεων, επομένως, 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων του κράτους. Ενώ τα 

δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν άμεση φορολογική υποστήριξη, τα περισσότερα 

λειτουργούν ανεξάρτητα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει 

να διατηρούν ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό (Chien et al, 2010). 

Ο τομέας των υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα ο κλάδος των νοσοκομείων έχει 

εκτεθεί σε μεγάλες διαδικασίες διαχειριστικών μεταρρυθμίσεων σε διεθνή κλίμακα 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στα ευρωπαϊκά δημόσια νοσοκομεία, τα 

κύματα αυτής της μεταρρύθμισης θεσπίστηκαν από την προσέγγιση του Νέου 

Δημόσιου Μάνατζμεντ. Η προσέγγιση αυτή ήταν στην ουσία μια προσπάθεια να γίνουν 

οι δημόσιες υπηρεσίες περισσότερο μεθοδικές και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

τους, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του μάνατζμεντ των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτές 
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οι αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης προϋποθέτουν κατανομές με βάση το  σύστημα 

πληρωμών – βασισμένο στα πραγματικά πρότυπα επιδόσεων. Στο σύνολό τους, οι 

αλλαγές αυτές υποδεικνύουν μια πιο συγκεκριμένη εστίαση στη μέτρηση των εισροών 

και των επιδόσεων. Ένα κύριο ρεύμα των αλλαγών αυτών συνδέεται με την εισαγωγή 

των συστημάτων ελέγχου απόδοσης και μια πιο σαφή ζήτηση από τους ιδιοκτήτες του 

νοσοκομείου (το κράτος) της εφαρμογής προγραμμάτων αξιολόγησης για την εκτίμηση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Κατά συνέπεια, η χρήση των 

λογιστικών και οικονομικών  πληροφοριών έχει καταστεί ένα σημαντικό θέμα στα 

νοσοκομεία, όσο και ο έλεγχος τους (Pettersen & Nyland, 2006). 

Στον κλάδο των νοσοκομείων οι εξωτερικοί ελεγκτές, αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο επίσης επιβλέπει 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σε αντίθεση με τους εσωτερικούς ελεγκτές, 

οι εξωτερικοί ελεγκτές επικεντρώνονται κυρίως στους ελέγχους που επηρεάζουν την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση των νοσοκομείων και των συναφών μονάδων υγείας. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές στο πλαίσιο αυτό έχουν ευθύνη να εντοπίσουν τις αδυναμίες 

του εσωτερικού ελέγχου και να τις παρουσιάσουν στην επιτροπή ελέγχου του 

διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Επίσης εντοπίζουν αδυναμίες στο σύνολο 

των οικονομικών εκθέσεων των νοσοκομείων και αλληλοεπιδρούν με την διαχείριση 

του νοσοκομείου, αλλά και τους εσωτερικούς ελεγκτές, ώστε να συμβάλλουν στον 

περισσότερο αποτελεσματικό έλεγχο του νοσοκομείου. 
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Κεφάλαιο 2 - Ελεγκτικά Πρότυπα 

2.1 Εισαγωγή 

Το 2003 ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία αποτελεί την εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού 

επαγγέλματος. Τον Οκτώβριο του 2004 με την υπ’ αριθμόν 483 απόφαση της ΕΛΤΕ 

τέθηκαν σε εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί 

στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Διεθνή 

πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και 

Διασφάλισης «IAASB», υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

«IFAC» και η οριστική τους υιοθέτηση στην Ελλάδα έγινε με το άρθρο 24 του νόμου 

υπ’ αριθμόν 3693/2008 (Λουμνιώτης & Τζίφας, 2012). Το άρθρο 24 του Ν.3693/2008 

ορίζει ότι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ανάλογα με τη φύση τους, διενεργούνται σύμφωνα 

με:  

Α) Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Standards on Auditing),  

B) Τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (International Standards on Review 

Engagements), 

 Γ) Τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (International Standards on Related 

Services) 

2.2 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International 

Standards on Auditing - ISA) είναι επαγγελματικά πρότυπα για την εκτέλεση του 

οικονομικού ελέγχου των οικονομικών πληροφοριών. Τα πρότυπα αυτά εκδίδονται από 

το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης «IAASB», υπό την 

εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών «IFAC». 
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Η αρίθμηση - ταξινόμηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων γίνεται σύμφωνα 

με την παρακάτω κατάταξη 100-999: 

(1) 100-199 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IS As) 

(2) 200-299 Γενικές αρχές και ευθύνες 

(3) 300-499 Εκτίμηση κινδύνου και ανταπόκριση στους εκτιμώμενους 

κινδύνους 

(4) 500-599 Ελεγκτική τεκμηρίωση 

(5) 600-699 Χρησιμοποίηση εργασίας άλλων ελεγκτών ή τρίτων 

(6) 700-799 Συμπεράσματα ελέγχου και εκθέσεις 

(7) 800-899 Εξειδικευμένοι τομείς 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα αποτελούν ένα σύνολο από συστηματικές 

κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές κατά τη διεξαγωγή 

ελέγχων σε εταιρείες ή άλλους οργανισμούς, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, τη συνοχή 

και την επαληθευσιμότητα των δράσεων και των εκθέσεων των ελεγκτών. Είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα πρότυπα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο την ποιότητα 

της ελεγκτικής εργασίας και όχι την ποιότητα των οικονομικών των οργανισμών. Το 

κλειδί για την κατανόηση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου είναι ότι αποτελούν ένα 

σύνολο κανόνων που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον ελεγκτή να εκτελέσει την εργασία 

του με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει διασφάλιση - όχι απόλυτη βεβαιότητα - για τις 

οικονομικές καταστάσεις, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (Αληφαντής, 2016). 

Σε πρακτικό επίπεδο, τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου περιέχουν (Buisman & 

Gilmour, 2008):  

(1) Ένα μοντέλο κινδύνου που μπορεί να εφαρμοστεί σε προγράμματα, 

δίνοντας οδηγίες για την ταξινόμηση των κινδύνων 

(2) Ένα μοντέλο διασφάλισης, δίνοντας οδηγίες για το πώς οι κίνδυνοι 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου 
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(παρέχοντας πληροφορίες για την φύση, το χρόνο και την έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών) 

(3) Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των 

ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να επεκταθούν οι 

εργασίες ελέγχου σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων  

(4) Κριτήρια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και την 

κατάρτιση γνωμοδοτήσεων λογιστικού ελέγχου 

(5) Κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική τεκμηρίωση του 

ελέγχου 

(6) Κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

ελεγκτικού έργου 

(7) Έναν κώδικα δεοντολογίας για τον ελεγκτή 

Στόχος της IAASB, με την θέσπιση των προτύπων ήταν να εξυπηρετήσει το 

δημόσιο συμφέρον, θέτοντας υψηλής ποιότητας έλεγχο, και εξασφαλίζοντας συναφή 

πρότυπα υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της σύγκλισης των διεθνών και εθνικών 

προτύπων, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα και την ομοιομορφία των πρακτικών σε όλο 

τον κόσμο και την εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο επάγγελμα του ελεγκτή. Τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα δεν μπορούν να υπερισχύσουν των εθνικών κανονισμών ή 

δηλώσεων που διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών πληροφοριών σε μια συγκεκριμένη 

χώρα (Smith et al, 2008). 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και πρακτικές είναι το θεμέλιο της υψηλής 

ποιότητας οικονομικών εκθέσεων. Οι έλεγχοι διενεργούνται για να βελτιωθεί η  

εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών, καθώς παρέχουν ένα μέτρο της 

ποιότητας του ελέγχου και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σε έναν έλεγχο. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των βασικότερων Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου και για την 

διεξαγωγή της έρευνας1.  

2.2.1 Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

Ελεγκτικός κίνδυνος 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος (audit risk) σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 είναι συνάρτηση 

του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και του κινδύνου εντοπισμού. Ο κίνδυνος 

ουσιώδους σφάλματος (risk of material misstatement) είναι ο κίνδυνος οι οικονομικές 

καταστάσεις να περιέχουν σημαντικά λάθη πριν από τη διενέργεια του ελέγχου και 

αποτελείται από δυο στοιχεία: τον ενδογενή κίνδυνο (inherent risk) και τον κίνδυνο 

δικλίδων (control risk). Ο κίνδυνος εντοπισμού (detection risk) είναι ο κίνδυνος ο 

ελεγκτής να μην εντοπίσει σημαντικά σφάλματα και παραλείψεις.2 

Οι ελεγκτές μεταξύ άλλων εργαλείων για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού του 

ελέγχου χρησιμοποιούν το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου (audit risk model). Στο 

μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου ενσωματώνονται τρείς βασικοί παράγοντες, ο 

ενδογενής κίνδυνος (IR), ο κίνδυνος δικλίδων ασφαλείας (CR) και ο κίνδυνος μη 

εντοπισμού (DR). Οι τρεις αυτοί κίνδυνοι πολλαπλασιαζόμενοι δίνουν το μοντέλο 

κινδύνου, το οποίο προσδιορίζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

AR = IR x CR x DR 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο του 

ελεγκτικού κινδύνου τόσο περισσότερη ελεγκτική εργασία απαιτείται. Ο ελεγκτής με 

βάση την εμπειρία του και την επαγγελματική του κρίση ορίζει ένα αποδεκτό επίπεδο 

δειγματοληπτικού ελέγχου (Λουμνιώτης, 2013). 

 

 

                                                 
1 Η ανάλυση των Διεθνών Προτύπων ελέγχου που ακολουθεί βασίζεται και τεκμηριώνεται με 

βάση το εγχειρίδιο της IFAC (2009). 

2 ΔΠΕ 200, παράγραφος 13(γ) & (ε).  
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Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 210, το οποίο αναφέρεται στη 

συμφωνία επί των όρων ανάθεσης του ελέγχου, ο ελεγκτής προκειμένου να αποδεχτεί ή 

να συνεχίσει την ανάθεση ενός ελέγχου θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί 

η από κοινού κατανόηση των όρων της ανάθεσης του ελέγχου μεταξύ του ελεγκτή και 

της διοίκησης και, όπου συντρέχει περίπτωση των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση.3 

Οι συμφωνηθέντες όροι ανάθεσης του ελέγχου πρέπει να καταγράφονται σε μια 

επιστολή ανάθεσης ελέγχου ή σε άλλη μορφή έγγραφης συμφωνίας και πρέπει να 

περιλαμβάνουν:4  

(1) Το σκοπό και το πεδίο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

(2) Τις ευθύνες της διοίκησης  

(3) Τις ευθύνες του ελεγκτή 

(4) Τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής 

αναφοράς για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

(5) Αναφορά στην αναμενόμενη μορφή και το περιεχόμενο κάθε έκθεσης 

που πρόκειται να εκδοθεί από τον ελεγκτή 

Ευθύνες σχετικά με απάτη στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240, οι οικονομικές καταστάσεις 

μπορεί να περιέχουν σφάλματα είτε από λάθη είτε από απάτη. Το διακριτικό στοιχείο 

μεταξύ απάτης και λάθους είναι εάν η ενέργεια η οποία οδήγησε στο σφάλμα είναι 

εκούσια ή ακούσια.5 Η αρχική ευθύνη για την πρόληψη και  τον εντοπισμό της απάτης 

ανήκει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και στη Διοίκηση. Ο ελεγκτής έχει την 

ευθύνη να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο 

                                                 
3 ΔΠΕ 210, παράγραφος 1. 

4 ΔΠΕ 210, παράγραφος 10. 

5 ΔΠΕ 240, παράγραφοι 1 & 2. 
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τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα είτε αυτά οφείλονται σε απάτη είτε σε 

λάθος.6 

Οι στόχοι του ελεγκτή είναι να εντοπίζει και να εκτιμά κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος που μπορεί αν οφείλονται σε απάτη, να αποκτά επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος και να αντιδρά 

κατάλληλα σε περίπτωση που εντοπίσει ή υποπτευθεί απάτη κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου.7 

2.2.2 Εκτίμηση Κινδύνου 

Σχεδιασμός του ελέγχου 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 300 αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να 

σχεδιάσει τον  έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με αυτό  ο στόχος του 

ελεγκτή  είναι να σχεδιάσει τον έλεγχο έτσι ώστε να διενεργηθεί με αποτελεσματικό 

τρόπο. Για τον σχεδιασμό του ελέγχου ο ελεγκτής θα πρέπει να καθιερώσει μια 

στρατηγική ελέγχου στην οποία να συμπεριλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα, το πεδίο 

εφαρμογής και η κατεύθυνση του ελέγχου, και να καθοδηγεί την ανάπτυξη του 

προγράμματος ελέγχου.8 

Στην τεκμηρίωση του ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να συμπεριλάβει:9 

(1) Τη συνολική στρατηγική του ελέγχου 

(2) Το σχέδιο ελέγχου 

(3) Κάθε σημαντική αλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου, στη στρατηγική του ελέγχου και στο σχέδιο ελέγχου, 

καθώς επίσης και τους λόγους των αλλαγών αυτών. 

                                                 
6 ΔΠΕ 240, παράγραφοι 4 & 5. 

7 ΔΠΕ 240, παράγραφος 10. 

8 ΔΠΕ 300, παράγραφοι 1 & 7. 

9 ΔΠΕ 230, παράγραφοι 8-11 & Α6. 
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Κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντος του οργανισμού 

Με την ευθύνη του ελεγκτή να εντοπίζει και να εκτιμά του κινδύνους 

ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις μέσω της κατανόησης της 

οντότητας και του περιβάλλοντος της, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών 

δικλίδων, ασχολείται  Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 315.10 

Οι διαδικασίες εκτίμησης του κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνουν διερευνητικές 

ερωτήσεις προς τη Διοίκηση και προς άλλους εντός της οντότητας κατά την κρίση του 

ελεγκτή, αναλυτικές διαδικασίες, παρατήρηση και επιθεώρηση.11Για τη κατανόηση της 

οντότητας και του περιβάλλοντος της, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών 

δικλίδων ο ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει, τους σχετικούς κλαδικούς, ρυθμιστικούς 

και άλλους εξωτερικούς παράγοντες, τη φύση της οντότητας, λογιστικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται από την οντότητα καθώς και των λόγων για αλλαγές σε αυτές, τους 

σκοπούς και τις στρατηγικές της οντότητας καθώς και των επιχειρηματικών κινδύνων 

οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους ουσιώδους σφάλματος.12 

Όσον αφορά τις εσωτερικές δικλίδες, ο ελεγκτής θα πρέπει να αποκτήσει 

κατανόηση αυτών που είναι σχετικές με τον έλεγχο. Η κατανόηση των εσωτερικών 

δικλίδων βοηθά τον ελεγκτή στον εντοπισμό σφαλμάτων. Η διαίρεση των εσωτερικών 

δικλίδων στα παρακάτω πέντε συστατικά, για τους σκοπούς των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, παρέχει στους ελεγκτές ένα χρήσιμο πλαίσιο για να εξετάσουν πως οι 

διάφορες πτυχές τους μπορούν να επηρεάσουν τον έλεγχο. Τα συστατικά αυτά είναι τα 

εξής: το περιβάλλον των δικλίδων, η σειρά των ενεργειών εκτίμησης του κινδύνου της 

οντότητας, το πληροφοριακό σύστημα, οι δραστηριότητες των δικλίδων και η 

παρακολούθηση των δικλίδων.13 

                                                 
10 ΔΠΕ 315, παράγραφος 1 

11 ΔΠΕ 315, παράγραφος 6. 

12 ΔΠΕ 315, παράγραφος 11. 

13 ΔΠΕ 315, παράγραφοι 12, Α42 και Α51. 
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2.2.3 Ελεγκτικά Τεκμήρια 

Σύμφωνα με το  Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 500, το οποίο εξηγεί τι συνιστά 

ελεγκτικό τεκμήριο σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ο στόχος του ελεγκτή 

είναι να σχεδιάζει  και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες έτσι ώστε να αποκτά επαρκή 

και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που θα τον βοηθήσουν στην εξαγωγή εύλογων 

συμπερασμάτων.14 

Επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

Τα ελεγκτικά τεκμήρια είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τον 

ελεγκτή για να εξάγει συμπεράσματα στα οποία θα βασίσει τη γνώμη του. Τα ελεγκτικά 

τεκμήρια αποκτώνται κυρίως από ελεγκτικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

αλλά και από άλλες πηγές. Οι ελεγκτικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν 

επιθεώρηση, παρατήρηση, επιβεβαίωση, επανυπολογισμό, επανεκτέλεση, αναλυτικές 

διαδικασίες και διερευνητικές ερωτήσεις.15 

Η επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι 

αλληλένδετες. Η επάρκεια είναι το μέτρο της ποσότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων και 

επηρεάζεται από την εκτίμηση του ελεγκτή για τους κινδύνους σφάλματος και από την 

ποσότητα των εν λόγω ελεγκτικών τεκμηρίων. Η καταλληλότητα είναι το μέτρο της 

ποιότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων, δηλαδή κατά πόσο σχετίζονται και είναι 

αξιόπιστα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.16 

Εξωτερικές επιβεβαιώσεις 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 505 αναφέρεται στη χρήση διαδικασιών  

εξωτερικής επιβεβαίωσης από τον ελεγκτή για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων. 

Εξωτερικές επιβεβαιώσεις είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται από τρίτο 

                                                 
14 ΔΠΕ 500,παράγραφοι 1 και 4. 

15 ΔΠΕ 500, παράγραφοι 5(γ), Α1 και Α2. 

16 ΔΠΕ 500, παράγραφοι Α4 και Α5 
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μέρος προς τον ελεγκτή ως άμεση γραπτή απάντηση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή 

άλλο μέσο.17 

Έγγραφες διαβεβαιώσεις 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 580 ασχολείται με την ευθύνη του ελεγκτή να 

αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις. Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις είναι οι απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτεί ο ελεγκτής σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων, συνεπώς αποτελούν και αυτές ελεγκτικά τεκμήρια.18 Στόχος του ελεγκτή 

είναι να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση αναφορικά με τις ευθύνες 

τους για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.19  

2.2.4 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλων 

Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 610 ασχολείται με τις ευθύνες του εξωτερικού 

ελεγκτή σχετικά με την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, όταν η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται με τον έλεγχο.20 

Για την επάρκεια της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών ο εξωτερικός 

ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει:21 

(1) Την αντικειμενικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

(2) Την τεχνική ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών 

(3) Εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών διενεργείται με τη δέουσα 

επαγγελματική προσοχή 

                                                 
17 ΔΠΕ 505, παράγραφοι 1 & 6(α) 

18 ΔΠΕ 580, παράγραφοι 1 & 3. 

19 ΔΠΕ 580, παράγραφος 6(α). 

20 ΔΠΕ 610, παράγραφος 1. 

21 ΔΠΕ 610, παράγραφος 9. 
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(4) Εάν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία των εσωτερικών ελεγκτών με 

τον εξωτερικό ελεγκτή 

Χρησιμοποίηση της εργασίας του εμπειρογνώμονα του ελεγκτή 

Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 620 ασχολείται με τις ευθύνες του ελεγκτή 

σχετικά με την εργασία ατόμου ή οργανισμού σε τομέα εμπειρογνωμοσύνης 

διαφορετικό από της λογιστικής ή της ελεγκτικής, όταν η εργασία αυτή χρησιμοποιείται  

για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων από τον ελεγκτή.22  

Για την αξιολόγηση της επάρκειας της εργασίας του εμπειρογνώμονα ο 

εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής :23 

(1) Τη σχετικότητα των ευρημάτων του εμπειρογνώμονα και τη συνέπεια 

τους με τα ελεγκτικά τεκμήρια 

(2) Εάν στην εργασία του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται η χρήση 

σημαντικών παραδοχών και μεθόδων και η σχετικότητα αυτών ανάλογα 

με τις περιστάσεις 

(3) Εάν στην εργασία του εμπειρογνώμονα περιλαμβάνεται η χρήση 

πρωτογενών δεδομένων σημαντικών για την εργασία του 

εμπειρογνώμονα, η πληρότητα  και η ακρίβεια τους.   

Ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εμπειρογνώμονα για να κατανοήσει 

την οντότητας και το περιβάλλον ενός οργανισμού καθώς και τις εσωτερικές δικλίδες, 

να εντοπίσει και να εκτιμήσει κινδύνους, να σχεδιάσει και να εκτελέσει περαιτέρω 

ελεγκτικές διαδικασίες και για να αξιολογήσει την επάρκεια και την καταλληλότητα 

των ελεγκτικών τεκμηρίων. 24 

 

 

                                                 
22 ΔΠΕ 620, παράγραφος 1. 

23 ΔΠΕ 620, παράγραφος 12. 

24 ΔΠΕ 620, παράγραφος Α4. 
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Κεφάλαιο 3 - Επισκόπηση Ερευνών  

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σχετικά με έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί σε Μονάδες Υγείας και σε δημόσιους οργανισμούς γενικότερα και 

σχετίζονται με τον εξωτερικό έλεγχο καθώς και τη σημαντικότητα της συνεργασίας του 

με τον εσωτερικό έλεγχο. 

3.2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Στην βιβλιογραφία που αφορά τον εξωτερικό έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, 

βλέπουμε συχνά να καταγράφεται η σημαντικότητα της συνεργασίας του εσωτερικού 

με τον εξωτερικό έλεγχο. Ο Brody (2012) πρόσφατα μελέτησε τον βαθμό στον οποίο οι 

εξωτερικοί ελεγκτές στις δημόσιες υπηρεσίες βασίζονται στις εργασίες των εσωτερικών 

ελεγκτών. Ο ερευνητής βρήκε ότι το στυλ/ ο τρόπος εργασίας των εξωτερικών 

ελεγκτών επηρέασε σημαντικά την έκταση των προγραμματισμένων δοκιμών ελέγχου, 

τις αποφάσεις των εσωτερικών ελεγκτών και την ερμηνεία των αναλυτικών 

αποτελεσμάτων.  

Παλαιότερα ο Glass (2005), μελέτησε την σχέση μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα και αναφέρει ότι από μια πλευρά οι 

διαδικασίες θα πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα, δεδομένης της αρχής της ανεξαρτησίας 

του εξωτερικού ελεγκτή. Τα ελεγκτικά πρότυπα άλλωστε ορίζουν σαφώς τις 

αντίστοιχες αρμοδιότητες των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Από τη σκοπιά 

ενός εξωτερικού ελεγκτή, η σχέση διαμορφώνεται από την επιτακτική ανάγκη να είναι 

και να φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητος. Το επόμενο που πρέπει να κάνει είναι να 

σχεδιάζει και να διεξάγει έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Ο συντονισμός της προσπάθειας 

του ελέγχου,  μπορεί να είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν ο εξωτερικός 

ελεγκτής έχει πεισθεί ότι οι επιταγές της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας 

του ελέγχου έχουν εκπληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά και ενώ ο ερευνητής τονίζει την 

επιρροή των ελεγκτικών προτύπων, αναφέρει ότι είναι σημαντικό ότι και οι δύο 

πλευρές (εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές) έχουν την ίδια ανησυχία για τη σοφή και 

συνετή διαχείριση των πόρων του δημόσιου οργανισμού. Ως εκ τούτου προκειμένου να 

επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος του ελέγχου, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
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ενημέρωση μεταξύ των μερών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος - ανεξάρτητα από 

το πώς το κάθε μέρος προσεγγίζει τα καθήκοντά του και ανεξάρτητα από το επίπεδο 

της εμπιστοσύνης προς το έργο του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή. Η 

σχέση αυτή ανατροφοδοτείται μέσα από την τακτική και ανοιχτή επικοινωνία σχετικά 

με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο μερών. 

Παρόμοια οι Pilcher et al (2013), επιχείρησα να καθορίσουν τους παράγοντες 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοτική και αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου στην δημόσια 

διοίκηση, στο πλαίσιο του αυστραλιανού δημοσίου τομέα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με 

την μελέτη περίπτωσης και την διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων. Οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι στις ρυθμίσεις διασφάλισης, οι εξωτερικοί ελεγκτές προτιμούν να 

βασίζονται στη πρόσβαση στις τεχνικές ικανότητες που διαθέτουν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές, οι οποίοι έχουν γενικά μεγαλύτερη κατανόηση της επιχείρησης και των 

λειτουργιών της.  

Τέλος το ίδιο τονίζουν και οι Josheski & Jovanova (2012), οι οποίοι μελετούν 

την σχέση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε δημόσια τράπεζα. Η 

αμοιβαία συνεργασία των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών βελτιώνει την 

απόδοση στην εργασία και των δύο πλευρών, ανεξάρτητα από τις ευθύνες που κάθε 

μέρος έχει. Η συνεργασία μπορεί να βασίζεται στην περιοδική επικοινωνία μεταξύ των 

δύο μερών, όπου κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει τις πληροφορίες που είναι κοινού 

ενδιαφέροντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο του ελέγχου. Η συνεργασία προϋποθέτει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 

πλευρών, διαφορετικά, δεν θα λειτουργήσει. Ο εσωτερικός έλεγχος που λειτουργεί σε 

μια δημόσια επιχείρηση διευκολύνει το έργο των δημόσιων υπηρεσιών και βελτιώνει 

την απόδοση της εργασίας. Ο ισχυρός εσωτερικός έλεγχος καθώς και ένα ανεξάρτητο 

σύστημα εξωτερικού ελέγχου, είναι μέρος ενός στερεού συστήματος διαχείρισης, το 

οποίο με την σειρά του συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεργατική σχέση μεταξύ 

της δημόσιας διοίκησης και των εποπτικών αρχών της. 

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο οι Goddard & Malagila (2015) μελέτησαν την 

διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα στην Τανζανία. Οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι οι διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου είναι μια βασική στρατηγική 
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διαχείρισης για την κυβέρνηση στην Τανζανία, αφού ενισχύει την λογοδοσία προς το 

κοινό, περιορίζει τις ασυνέπειες στη διακυβέρνηση και την πολιτική, περιορίζει την 

κουλτούρα της διαφθοράς και της μυστικότητας και μειώνει την εξάρτηση από την ξένη 

χρηματοδότηση.  

Στη βιβλιογραφία που αφορά τον τομέα των Μονάδων Υγείας οι Chien et al 

(2010) μελέτησαν την αποδοτικότητα του εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλα δημόσια 

νοσοκομεία των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα μελέτησαν τον ρόλο και την ποιότητα των 

επιτροπών ελέγχου των δημοσίων νοσοκομείων στον έλεγχο των προβλημάτων στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, με βάση τις εκθέσεις ελέγχου που υποβλήθηκαν για 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια διεξήγαγαν μια μελέτη 

παρακολούθησης για τους διαχειριστές των μονάδων αυτών. Οι ερευνητές εντόπισαν 

ότι η παρουσία της επιτροπής και τα ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιτροπής, 

όπως η ανεξαρτησία, η οικονομική τεχνογνωσία και η αυξημένη δραστηριότητα, να 

σχετίζονται θετικά με την μειωμένη συχνότητα των προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Δήλωσαν ότι τα ευρήματα τους μπορούν να γενικευτούν και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 

Ο Krishnan (2005), επίσης σε έρευνα του σχετικά με την ποιότητα του 

εξωτερικού ελέγχου σε δημόσια νοσοκομεία, αναφέρει μεταξύ άλλων, η θητεία του 

ελεγκτή είναι ένα σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. 

Στην έρευνα του διαπιστώνει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της θητείας του ελεγκτή 

και των μέτρων ελέγχου της ποιότητας, όπως η διακριτική ευχέρεια των 

δεδουλευμένων, η πιθανότητα αστοχιών στις ελεγκτικές αναφορές, και η συχνότητα 

προβλημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, στα δημόσια νοσοκομεία, όπου ο ελεγκτής 

θα παρέχει την χαμηλότερη αμοιβή ελέγχου στον οικονομικό έλεγχο, η θητεία είναι 

λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιηθεί στην απόκτηση επιπλέον συμβουλευτικών 

υπηρεσιών.  

Τέλος οι Musau & Vian (2010), μελετώντας τους τρόπους καταπολέμησης της 

απάτης, επικεντρωμένοι κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία, αναφέρουν ότι ο εξωτερικός 

έλεγχος είναι ιδιαίτερα αποδοτικός στην ανεύρεση δόλιων δραστηριοτήτων, αν και η 

ανίχνευση της απάτης δεν είναι ο πρωτεύον στόχος ενός εξωτερικού ελέγχου. 
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Κεφάλαιο 4 - Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε. Γίνεται ανάλυση του δείγματος, του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας και της μεθοδολογίας της στατιστικής 

ανάλυσης. 

4.2 Δείγμα Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών του 

εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και η διερεύνηση της 

ποιότητας του ελεγκτικού έργου και της επίδρασης που ασκούν σε αυτή παράγοντες 

όπως, οι γενικές αρχές και οι ευθύνες, η εκτίμηση κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και 

η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων. Από την παρούσα έρευνα μπορούν να 

προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων και την ποιότητα του ελεγκτικού έργου κατά τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων των Μονάδων Υγείας. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε η γνώμη των 

υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, των Οικονομικών 

Τμημάτων των  μεγαλύτερων Μονάδων Υγείας της Μακεδονίας.  

4.3 Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Για τους σκοπούς της εμπειρικής έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή τα οποίο στάλθηκε στους υπαλλήλους των 

Οικονομικών Τμημάτων των μεγαλύτερων Μονάδων Υγείας της Μακεδονίας. Για τη 

δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια 

κλίμακα Likert, όπου οι ερωτηθέντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας 

τους ή διαφωνίας τους σε μια σειρά ερωτήσεων που βασίζονται στην αξιολόγηση των 

υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και στην 

αξιολόγηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, που είναι και το αντικείμενο της 

έρευνας. Η πενταβάθμια κλίμακα Likert πάνω στην οποία βασίστηκαν οι απαντήσεις 
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έχει ως εξής: Καθόλου, Σε μικρή κλίμακα, Σε μέτρια κλίμακα, Σε μεγάλη κλίμακα, 

Πάρα πολύ. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλό και 

κατανοητό και να απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο για τη συμπλήρωση του. 

Αποτελείται από τρία τμήματα. Αρχικά ζητείται προαιρετικά να συμπληρωθεί η 

Μονάδα Υγείας και ακολουθεί το πρώτο τμήμα το οποίο περιλαμβάνει τα δημογραφικά 

στοιχεία, το δεύτερο τμήμα το οποίο αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες και 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση των υπηρεσιών εξωτερικού 

ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και το τρίτο τμήμα το οποίο 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου. 

Το πρώτο τμήμα για τα δημογραφικά στοιχεία αποτελείται από τις ερωτήσεις 1 

έως 5 που αφορούν την ιδιότητα των ερωτηθέντων στον οργανισμό, το επίπεδο της 

εκπαίδευσης, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και το φύλο. 

Το δεύτερο τμήμα που αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών του εξωτερικού 

ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά της γενικές αρχές και τις ευθύνες και αποτελείται από τις 

ερωτήσεις 6 έως 10 και οι ερωτηθέντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας 

τους ή διαφωνίας τους αν κατά τη διενέργεια του  εξωτερικού ελέγχου γίνεται καθολική 

εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, κατά πόσο εξασφαλίζεται η από κοινού 

κατανόηση των ευθυνών μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και της Διοίκησης κατά τη 

συμφωνία επί των όρων ανάθεσης, αν σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους συζητούνται 

οι όροι ανάθεσης, αν υπάρχει επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και 

αν ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση να γνωστοποιήσει για τον 

κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την εκτίμηση κινδύνου και αποτελείται από τις 

ερωτήσεις 11 έως 15. Στις ερωτήσεις αυτές ζητείται ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας 

για το βαθμό κατά τον οποίο ζητούνται πληροφορίες από τη Διοίκηση σχετικά με το 

νομικό και κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης του οργανισμού, το βαθμό κατά τον 

οποίο συλλέγονται επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση του περιβάλλοντος του 

οργανισμού, αν η επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων γίνεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό από τους εξωτερικούς ελεγκτές, το βαθμό κατά τον οποίο ζητούνται 
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πληροφορίες που αφορούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές και αν γίνεται έλεγχος για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 

υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Στη συνέχεια η τρίτη κατηγορία αφορά τα ελεγκτικά τεκμήρια και περιλαμβάνει 

τις ερωτήσεις 16 έως 20 για τις οποίες ζητείται ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας για το 

αν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

αν γίνεται αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών από τους εξωτερικούς ελεγκτές, αν 

λαμβάνονται απαντήσεις στις επιβεβαιωτικές επιστολές των εξωτερικών ελεγκτών, το 

βαθμό στον οποίο ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση κατά τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων και αν η διοίκηση γνωρίζει την περίοδο που καλύπτεται 

από τις έγγραφες διαβεβαιώσεις.  

Τέλος η τέταρτη κατηγορία αφορά τη χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων και 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 21 έως 25 στις οποίες ζητείται ο βαθμός συμφωνίας ή 

διαφωνίας των ερωτηθέντων για το αν χρησιμοποιείται η εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών από τους εξωτερικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αν υπάρχει 

αποτελεσματική επικοινωνία του εξωτερικού ελεγκτή  με τους εσωτερικούς ελεγκτές 

προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της εργασίας τους, αν ζητείται η βοήθεια 

εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές, αν γίνεται η αξιολόγηση της εργασίας 

του εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές και αν η εργασία του 

εμπειρογνώμονα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

οργανισμού. 

Το τελευταίο και τρίτο τμήμα αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας του 

ελεγκτικού έργου και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 26 έως 30, στις οποίες οι 

ερωτηθέντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους ή διαφωνίας τους για 

το αν τηρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας από τους ελεγκτές, αν οι 

ελεγκτές έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις ώστε να εξασφαλίζεται  η 

αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου, αν οι ελεγκτές έχουν την εμπειρία που 

απαιτείται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου, αν 

παρέχεται η διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο καλύπτει τα προβλεπόμενα πρότυπα 

ποιότητας και το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι είναι αποδοτική η συνεργασία των 

ελεγκτών με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του οργανισμού. 
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4.4 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Siences), το οποίο είναι ένα λογισμικό 

πακέτο καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων. Αρχικά οι 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων κωδικοποιήθηκαν σε ένα αρχείο excel και στη 

συνέχεια εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο SPSS με τη βοήθεια του οποίου έγινε 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων με τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. 
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Κεφάλαιο 5 - Αποτελέσματα Έρευνας 

5.1 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής  

Τμήμα Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Στην 1η ερώτηση παρουσιάζεται η ιδιότητα που έχει το άτομο που συμπλήρωσε 

το ερωτηματολόγιο στον Οργανισμό. 

1. Ποια η ιδιότητα σας στον οργανισμό; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λογιστής 65 87,8 87,8 87,8 

Άλλο 9 12,2 12,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

 Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων για την 1η ερώτηση 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα συχνοτήτων το 87,8% του δείγματος είναι 

Λογιστές ενώ μόλις ένα 12,2% έχει άλλη ιδιότητα στον οργανισμό. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 Εικόνα 1. Γράφημα για την 1η ερώτηση. 
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Στη 2η ερώτηση διερευνάται το επίπεδο της εκπαίδευσης του ατόμου που συμπλήρωσε 

το ερωτηματολόγιο. 

2. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΙΕΚ 2 2,7 2,7 2,7 

ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο 41 55,4 55,4 58,1 

Μεταπτυχιακό 22 29,7 29,7 87,8 

Διδακτορικό 9 12,2 12,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

        Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων για την 2η ερώτηση 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 55,4% του δείγματος 

είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ σε προπτυχιακό επίπεδο, ένα σημαντικό ποσοστό 

29,7% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το 12,2% είναι κάτοχοι 

Διδακτορικού, ενώ μόλις ένα 2,7% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται παρακάτω και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 2: Γράφημα για τη 2η ερώτηση 
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Στην 3η ερώτηση διερευνάται η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

3. Ηλικία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <30 2 2,7 2,7 2,7 

31-35 9 12,2 12,2 14,9 

36-40 14 18,9 18,9 33,8 

41-45 30 40,5 40,5 74,3 

46 και άνω 19 25,7 25,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

            Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων για την 3η ερώτηση 

Κατά ένα σημαντικό ποσοστό 40,5% τα άτομα είναι ηλικίας 41-45 και το 25,7% 

είναι ηλικίας 46 ετών και άνω, το 18,9% είναι 36-40 ετών, το 12,2% είναι ηλικίας 31-35 

ετών, ενώ μόλις το 2,7% του δείγματος είναι ηλικίας 30 ετών και κάτω. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 3:Γράφημα για την 3η ερώτηση  



 

30 

 

Η 4η ερώτηση αφορά τα έτη προϋπηρεσίας των ατόμων.  

4.Έτη προϋπηρεσίας 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-3 έτη 4 5,4 5,4 5,4 

4-10 έτη 19 25,7 25,7 31,1 

10 και πάνω 51 68,9 68,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων για την 4η ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 68,9% έχει προϋπηρεσία πάνω από 

10 έτη και κατά ένα σημαντικό ποσοστό 25,7% έχει προϋπηρεσία 4-10 έτη, ενώ το 

5,4% έχει μέχρι 3 έτη προϋπηρεσία. Από τα αποτελέσματα της 3ης και της 4ης ερώτησης 

φαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από άτομα με μεγάλη εργασιακή εμπειρία, 

καθώς οι περισσότεροι είναι ηλικίας 41 ετών και άνω και  έχουν  πάνω από 10 έτη 

εργασίας στον Οργανισμό. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 4: Γράφημα για την 4η ερώτηση 
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Η 5η ερώτηση αφορά το φύλλο των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα. Το 

77% των συμμετεχόντων είναι άντρες και το 23% είναι γυναίκες. 

5. Φύλλο 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άρρεν 57 77,0 77,0 77,0 

Θήλυ 17 23,0 23,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Πίνακας συχνοτήτων για την 5η ερώτηση 

 

 

Εικόνα 5: Γράφημα για την 5η ερώτηση 
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Τμήμα Β. Αξιολόγηση υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου 

Β1. Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

Στην 6η ερώτηση διερευνάται αν κατά τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου 

γίνεται καθολική εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών προτύπων.  

6. Θεωρείτε ότι κατά τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου γίνεται καθολική εφαρμογή 

των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 5,4 

Σε μέτρια κλίμακα 9 12,2 12,2 17,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 24 32,4 32,4 50,0 

Πάρα πολύ 37 50,0 50,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Πίνακας συχνοτήτων για την 6η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων προκύπτει ότι το 50% των ερωτηθέντων απάντησε 

«πάρα πολύ» και  ένα σημαντικό ποσοστό 32,4% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», ενώ 

ένα 5,4% απάντησε «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 6: Γράφημα για την 6η ερώτηση 
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Η 7η ερώτηση αφορά την εξασφάλιση της κοινής κατανόησης των ευθυνών 

μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και της Διοίκησης κατά τη συμφωνία επί των όρων 

ανάθεσης του ελέγχου.  

7. Κατά τη συμφωνία επί των όρων ανάθεσης του ελέγχου εξασφαλίζεται η κοινή 

κατανόηση των ευθυνών μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και της Διοίκησης; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,8 6,8 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 16 21,6 21,6 28,4 

Σε μεγάλη κλίμακα 47 63,5 63,5 91,9 

Πάρα πολύ 6 8,1 8,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 7: Πίνακας συχνοτήτων για την 7η ερώτηση 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 63,5% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα» 

και ένα σημαντικό ποσοστό 21,6% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», ενώ μόλις ένα 6,8% 

απάντησε «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 7: Γράφημα για την 7η ερώτηση 
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Στην 8η ερώτηση διερευνάται αν σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους συζητούνται 

οι όροι ανάθεσης. 

8. Σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους συζητούνται οι όροι ανάθεσης; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 23 31,1 31,1 31,1 

Σε μέτρια κλίμακα 32 43,2 43,2 74,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 17 23,0 23,0 97,3 

Πάρα πολύ 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων για την 8η ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 43,2% απάντησε «σε 

μέτρια κλίμακα» και κατά ένα σημαντικό ποσοστό το 31,1% απάντησε «σε μικρή 

κλίμακα», το 23% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», ενώ ένα 2,7% απάντησε «πάρα 

πολύ». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 8: Γράφημα για την 8η ερώτηση 
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Η 9η ερώτηση αφορά την επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

9. Υπάρχει επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση;                                                               

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 2,7 2,7 2,7 

Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 8,1 

Σε μέτρια κλίμακα 27 36,5 36,5 44,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 45,9 45,9 90,5 

Πάρα πολύ 7 9,5 9,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων για την 9η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα του πίνακα συχνοτήτων δείχνουν ότι το 45,9% θεωρεί ότι η 

επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση γίνεται «σε μεγάλη κλίμακα», το 

36,5% θεωρεί ότι γίνεται «σε μέτρια κλίμακα», ενώ μόλις 2 άτομα (2,7%) θεωρούν ότι 

δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. Παρακάτω 

ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

 Εικόνα 9: Γράφημα για την 9η ερώτηση  
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Στη 10η ερώτηση διερευνάται αν ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη 

Διοίκηση να γνωστοποιήσει για τον κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι 

ουσιωδώς εσφαλμένες.  

10. Ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση να γνωστοποιήσει για τον 

κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 14 18,9 18,9 25,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 33 44,6 44,6 70,3 

Πάρα πολύ 22 29,7 29,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Πίνακας συχνοτήτων για την 10η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: το 44,6% 

απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα» και ένα σημαντικό ποσοστό 29,7% απάντησε «πάρα 

πολύ», ενώ μόλις ένα 1,4% (1 άτομο) απάντησε «καθόλου». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

 Εικόνα 10: Γράφημα για την 10η ερώτηση 
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  Β2. Εκτίμηση κινδύνου 

Στην 11η ερώτηση διερευνάται αν ζητούνται από τη διοίκηση πληροφορίες 

σχετικά με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης του οργανισμού.  

11. Ζητούνται πληροφορίες από τη Διοίκηση σχετικά με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

συμμόρφωσης του οργανισμού;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 6 8,1 8,1 9,5 

Σε μέτρια κλίμακα 18 24,3 24,3 33,8 

Σε μεγάλη κλίμακα 41 55,4 55,4 89,2 

Πάρα πολύ 8 10,8 10,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Πίνακας συχνοτήτων για την 11η ερώτηση 

Από το πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 55,4% απάντησε «σε μεγάλη 

κλίμακα», ένα σημαντικό ποσοστό 24,3% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», ενώ ένα 

1,4% απάντησε «καθόλου». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 11: Γράφημα για την 11η ερώτηση 
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Στην 12η ερώτηση διερευνάται κατά πόσο οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι 

επαρκείς για την κατανόηση του περιβάλλοντος του οργανισμού.  

12. Συλλέγονται επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση του περιβάλλοντος του 

οργανισμού; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 12 16,2 16,2 17,6 

Σε μέτρια κλίμακα 18 24,3 24,3 41,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 40 54,1 54,1 95,9 

Πάρα πολύ 3 4,1 4,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

        Πίνακας 12: Πίνακας συχνοτήτων για την 12η ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το 54,1% απάντησε «σε μεγάλη 

κλίμακα», το 24,3% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», ενώ μόλις το 1,4% απάντησε 

«καθόλου». Παρακάτω ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 12: Γράφημα για την 12η ερώτηση 
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Στη 13η ερώτηση διερευνάται αν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η επισκόπηση 

των εσωτερικών δικλίδων από τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

13. Θεωρείτε ότι η επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων γίνεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό από τους εξωτερικούς ελεγκτές; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 9 12,2 12,2 13,5 

Σε μέτρια κλίμακα 29 39,2 39,2 52,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 34 45,9 45,9 98,6 

Πάρα πολύ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων για την 13η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον πίνακα συχνοτήτων είναι τα εξής: το 

45,9% θεωρεί ότι η επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων γίνεται «σε μεγάλη 

κλίμακα» από τους εξωτερικούς ελεγκτές και το 39,2% θεωρεί ότι γίνεται «σε μέτρια 

κλίμακα», ενώ μόνο ένα άτομο (ποσοστό 1,4%) θεωρεί ότι δεν γίνεται  καθόλου 

επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά.  

 

Εικόνα 13: Γράφημα για την 13η ερώτηση  
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Η 14η ερώτηση διερευνά αν ζητούνται από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

πληροφορίες που αφορούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

14. Ζητούνται πληροφορίες που αφορούν το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,8 6,8 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 31 41,9 41,9 48,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 35 47,3 47,3 95,9 

Πάρα πολύ 3 4,1 4,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων για την 14η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων προκύπτει ότι το 47,3% των ερωτηθέντων 

απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα» και το 41,9% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», ενώ το 

4,1% απάντησε «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 14: γράφημα για την 14η ερώτηση 
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Η 15η ερώτηση αφορά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 

υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

15. Γίνεται έλεγχος για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 5,4 

Σε μέτρια κλίμακα 22 29,7 29,7 35,1 

Σε μεγάλη κλίμακα 45 60,8 60,8 95,9 

Πάρα πολύ 3 4,1 4,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

        Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων για την 15η ερώτηση 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 60,8% θεωρεί ότι ο έλεγχος για την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου γίνεται «σε 

μεγάλη κλίμακα» και ένα σημαντικό ποσοστό 29,7% θεωρεί ότι γίνεται «σε μέτρια 

κλίμακα», ενώ το 4,1% απάντησε «πάρα πολύ». Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση 

των αποτελεσμάτων. 

 

 Εικόνα 15: Γράφημα για την 15η ερώτηση 
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  Β3. Ελεγκτικά τεκμήρια  

Στη 16η ερώτηση διερευνάται αν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.   

16. Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων;                 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 5,4 5,4 5,4 

Σε μικρή κλίμακα 23 31,1 31,1 36,5 

Σε μέτρια κλίμακα 29 39,2 39,2 75,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 9 12,2 12,2 87,8 

Πάρα πολύ 9 12,2 12,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Πίνακας συχνοτήτων για την 16η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι  το 39,2% απάντησε «σε μέτρια 

κλίμακα», το 31,1% απάντησε «σε μικρή κλίμακα», ενώ το 5,4% θεωρεί ότι  δεν 

υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 16: Γράφημα για την 16η ερώτηση 
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Στην 17η ερώτηση εξετάζεται αν γίνεται αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών 

από τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

17. Γίνεται αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών από τους εξωτερικούς ελεγκτές; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 7 9,5 9,5 9,5 

Σε μέτρια κλίμακα 8 10,8 10,8 20,3 

Σε μεγάλη κλίμακα 20 27,0 27,0 47,3 

Πάρα πολύ 39 52,7 52,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Πίνακας συχνοτήτων για την 17η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 52,7% απάντησε «πάρα πολύ», ένα 

σημαντικό ποσοστό 27% θεωρεί ότι η αποστολή των επιβεβαιωτικών επιστολών από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές γίνεται «σε μεγάλη κλίμακα», ενώ το 9,5% θεωρεί ότι 

γίνεται «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω και 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 17: Γράφημα για την 17η ερώτηση 
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Στη συνέχεια, στην 18η ερώτηση διερευνάται αν λαμβάνονται απαντήσεις στις 

επιβεβαιωτικές επιστολές των εξωτερικών ελεγκτών.  

18. Λαμβάνονται απαντήσεις στις επιβεβαιωτικές επιστολές των εξωτερικών 

ελεγκτών; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,8 6,8 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 15 20,3 20,3 27,0 

Σε μεγάλη κλίμακα 43 58,1 58,1 85,1 

Πάρα πολύ 11 14,9 14,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Πίνακας συχνοτήτων για την 18η ερώτηση 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα το 58,1% πιστεύει ότι οι απαντήσεις 

στις επιβεβαιωτικές επιστολές των εξωτερικών ελεγκτών λαμβάνονται «σε μεγάλη 

κλίμακα», το 20,3% πιστεύει ότι λαμβάνονται «σε μέτρια κλίμακα», ενώ το 6,8% 

θεωρεί ότι λαμβάνονται «σε μικρή κλίμακα». Ακολουθεί και η διαγραμματική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

 Εικόνα 18: Γράφημα για την 18η ερώτηση 
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Η ερώτηση 19 εξετάζει αν κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση.  

19. Ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση κατά τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 12 16,2 16,2 16,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 39 52,7 52,7 68,9 

Πάρα πολύ 23 31,1 31,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Πίνακας συχνοτήτων για την 19η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα συχνοτήτων. Το 52,7% πιστεύει 

ότι κατά των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ζητούνται «σε μεγάλη κλίμακα» 

έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση, το 31,1% απάντησε «πάρα πολύ», ενώ το 

16,2% θεωρεί ότι ζητούνται «σε μέτρια κλίμακα» από τη Διοίκηση έγγραφες 

διαβεβαιώσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 19: Γράφημα για την 19η ερώτηση 
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Στην 20η ερώτηση διερευνάται αν η διοίκηση γνωρίζει την περίοδο που 

καλύπτεται από τις έγραφες διαβεβαιώσεις.  

20. Η Διοίκηση γνωρίζει την περίοδο που καλύπτεται από τις έγγραφες 

διαβεβαιώσεις; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 8 10,8 10,8 10,8 

Σε μέτρια κλίμακα 19 25,7 25,7 36,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 38 51,4 51,4 87,8 

Πάρα πολύ 9 12,2 12,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Πίνακας συχνοτήτων για την 20η ερώτηση 

Το 51,4% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», το 25,7% απάντησε «σε μέτρια 

κλίμακα», ενώ το 10,8% απάντησε «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται παρακάτω και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 20: Γράφημα για την 20η ερώτηση 
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  Β4. Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων  

Έπειτα, η 21η ερώτηση εξετάζει αν χρησιμοποιείται η εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών από τους εξωτερικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου.  

21. Χρησιμοποιείται η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου;                                               

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μέτρια κλίμακα 49 66,2 66,2 67,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 22 29,7 29,7 97,3 

Πάρα πολύ 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Πίνακας συχνοτήτων για την 21η ερώτηση 

Από το πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το  66,2% απάντησε «σε μέτρια 

κλίμακα», ένα σημαντικό ποσοστό 29,7% πιστεύει ότι η εργασία των εσωτερικών 

ελεγκτών χρησιμοποιείται  «σε μεγάλη κλίμακα» από τους εξωτερικούς ελεγκτές, ενώ 

μόλις ένα άτομο (ποσοστό 1,4%) πιστεύει ότι η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών 

χρησιμοποιείται  «σε μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 21: Γράφημα για την 21η ερώτηση 
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Στην 22η ερώτηση εξετάζεται αν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

του εξωτερικού ελεγκτή με τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί η 

επάρκεια της εργασίας τους.  

22. Πιστεύετε ότι υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία του εξωτερικού ελεγκτή με 

τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της εργασίας 

τους;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 5 6,8 6,8 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 28 37,8 37,8 44,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 39 52,7 52,7 97,3 

Πάρα πολύ 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Πίνακας συχνοτήτων για την 22η ερώτηση 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 52,7% απάντησε «σε μεγάλη 

κλίμακα», ένα σημαντικό ποσοστό 37,8% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», ενώ το 2,7% 

απάντησε «πάρα πολύ». Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 22: Γράφημα για την 22η ερώτηση 
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Στην 23η ερώτηση εξετάζεται αν οι εξωτερικοί ελεγκτές ζητούν τη βοήθεια 

εμπειρογνώμονα.  

23. Ζητείται η βοήθεια εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 9 12,2 12,2 12,2 

Σε μικρή κλίμακα 27 36,5 36,5 48,6 

Σε μέτρια κλίμακα 30 40,5 40,5 89,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 7 9,5 9,5 98,6 

Πάρα πολύ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 23: Πίνακας συχνοτήτων για την 23η ερώτηση 

Το 40,5% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα», το 36,5% απάντησε «σε μικρή 

κλίμακα», ενώ μόνο ένα άτομο (ποσοστό 1,4%) απάντησε «πάρα πολύ». Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 23: Γράφημα για την 23η ερώτηση 
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Στη συνέχεια διερευνάται αν γίνεται αξιολόγηση της εργασίας του 

εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

24. Γίνεται αξιολόγηση της εργασίας του εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 7 9,5 9,5 9,5 

Σε μικρή κλίμακα 10 13,5 13,5 23,0 

Σε μέτρια κλίμακα 29 39,2 39,2 62,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 27 36,5 36,5 98,6 

Πάρα πολύ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Πίνακας συχνοτήτων για την 24η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα  που προκύπτουν από τον πίνακα συχνοτήτων είναι τα εξής: 

το 39,2% πιστεύει ότι η αξιολόγηση της εργασίας του εμπειρογνώμονα  γίνεται «σε 

μέτρια κλίμακα» από τους εξωτερικούς ελεγκτές, το 36,5% πιστεύει ότι γίνεται  «σε 

μεγάλη κλίμακα», ενώ το 1,4% απάντησε «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 24: Γράφημα για την 24η ερώτηση 
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Έπειτα στην 25η ερώτηση εξετάζεται αν η εργασία του εμπειρογνώμονα είναι 

απαραίτητη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.  

25. Θεωρείτε ότι η εργασία του εμπειρογνώμονα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 2,7 2,7 2,7 

Σε μικρή κλίμακα 1 1,4 1,4 4,1 

Σε μέτρια κλίμακα 7 9,5 9,5 13,5 

Σε μεγάλη κλίμακα 29 39,2 39,2 52,7 

Πάρα πολύ 35 47,3 47,3 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Πίνακας συχνοτήτων για την 25η ερώτηση 

Το 47,3%   απάντησε «πάρα πολύ», το 39,2% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», 

ενώ το 1,4% απάντησε «σε μικρή κλίμακα». Στη συνέχεια ακολουθεί η διαγραμματική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

Εικόνα 25: Γράφημα για την 25η ερώτηση 
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Τμήμα Γ. Αξιολόγηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου 

Στην 26η ερώτηση εξετάζεται αν τηρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας από τους ελεγκτές. 

26. Τηρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας από τους ελεγκτές;                                                         

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μέτρια κλίμακα 12 16,2 16,2 16,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 21 28,4 28,4 44,6 

Πάρα πολύ 41 55,4 55,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 26: Πίνακας συχνοτήτων για την 26η ερώτηση 

Από τον πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 55,4% πιστεύει ότι τηρείται «πάρα 

πολύ», το 28,4% πιστεύει ότι τηρείται «σε μεγάλη κλίμακα» και το 16,2% πιστεύει ότι 

ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας τηρείται «σε μέτρια κλίμακα». Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

 

Εικόνα 26: Γράφημα για την 26η ερώτηση 
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Στην 27η ερώτηση διερευνάται αν οι ελεγκτές έχουν τις κατάλληλες 

επαγγελματικές γνώσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 

ελεγκτικού έργου.  

27. Οι ελεγκτές έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις ώστε να εξασφαλίζεται 

η αποτελεσματικότητα  του ελεγκτικού έργου;  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 1 1,4 1,4 2,7 

Σε μέτρια κλίμακα 7 9,5 9,5 12,2 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 37,8 37,8 50,0 

Πάρα πολύ 37 50,0 50,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 27: Πίνακας συχνοτήτων για την 27η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα συχνοτήτων από τον οποίο 

φαίνεται ότι το 50% απάντησε «πάρα πολύ», το 37,8% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα» 

και το 1,4% απάντησε «καθόλου» και σε «μικρή κλίμακα». Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 27: Γράφημα για την 27η ερώτηση 
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Έπειτα, η 28η ερώτηση εξετάζει αν οι ελεγκτές έχουν την εμπειρία που 

απαιτείται ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου.  

28. Οι ελεγκτές έχουν την εμπειρία που απαιτείται για την διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 6,8 

Σε μέτρια κλίμακα 8 10,8 10,8 17,6 

Σε μεγάλη κλίμακα 28 37,8 37,8 55,4 

Πάρα πολύ 33 44,6 44,6 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 28: Πίνακας συχνοτήτων για την 28η ερώτηση 

Το 44,6% απάντησε «πάρα πολύ», το 37,8% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», 

ενώ το 1,4% απάντησε «καθόλου». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

διαγραμματικά. 

 

 

Εικόνα 28: Γράφημα για την 28η ερώτηση 
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Η 29η ερώτηση διερευνά αν υπάρχει η διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο 

καλύπτει τα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας.  

29. Παρέχεται η διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο καλύπτει τα προβλεπόμενα 

πρότυπα ποιότητας; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε μέτρια κλίμακα 18 24,3 24,3 25,7 

Σε μεγάλη κλίμακα 48 64,9 64,9 90,5 

Πάρα πολύ 7 9,5 9,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 29: Πίνακας συχνοτήτων για την 29η ερώτηση 

 Από τον πίνακα συχνοτήτων φαίνεται ότι το 64,9% απάντησε «πάρα πολύ», το 

24,3% πιστεύει ότι παρέχεται «σε μέτρια κλίμακα» η διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο 

καλύπτει τα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας, ενώ 1 άτομο (ποσοστό 1,4%) πιστεύει 

ότι δεν τα καλύπτει καθόλου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά 

 

Εικόνα 29: Γράφημα για την 29η ερώτηση  
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Τέλος, η 30η ερώτηση εξετάζει αν είναι αποδοτική η συνεργασία των ελεγκτών 

με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του οργανισμού.. 

30. Πιστεύετε ότι είναι αποδοτική η συνεργασία των ελεγκτών με τους υπόλοιπους 

υπαλλήλους του οργανισμού; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε μικρή κλίμακα 4 5,4 5,4 5,4 

Σε μέτρια κλίμακα 30 40,5 40,5 45,9 

Σε μεγάλη κλίμακα 36 48,6 48,6 94,6 

Πάρα πολύ 4 5,4 5,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Πίνακας 30: Πίνακας συχνοτήτων για την 30η ερώτηση 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα συχνοτήτων είναι 

τα εξής: το 48,6% απάντησε «σε μεγάλη κλίμακα», το 40,5% απάντησε « σε μέτρια 

κλίμακα» και το 5,4% απάντησε «σε μικρή κλίμακα» και «πάρα πολύ». Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 30: Γράφημα για την 30η ερώτηση  
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5.2 Παλινδρόμηση 

Στην ενότητα αυτή γίνεται έλεγχος κατά πόσο η εξαρτημένη μεταβλητή, που 

είναι η ποιότητα του ελεγκτικού έργου, επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, 

που είναι οι γενικές αρχές και οι ευθύνες, η εκτίμηση του κινδύνου, τα ελεγκτικά 

τεκμήρια και η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων. Για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών ορίζουμε τις ακόλουθες υποθέσεις: 

Για τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και τις γενικές αρχές 

και ευθύνες: 

Η0: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου  δεν εξαρτάται από τις γενικές αρχές και 

ευθύνες 

Η1: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται από τις γενικές αρχές και 

ευθύνες 

Για τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και την εκτίμηση 

κινδύνου: 

Η0: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου δεν εξαρτάται από την εκτίμηση κινδύνου 

Η1: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται από την εκτίμηση κινδύνου 

Για τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και τα ελεγκτικά 

τεκμήρια: 

Η0: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου δεν εξαρτάται από τα ελεγκτικά τεκμήρια 

Η1: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται από τα ελεγκτικά τεκμήρια 

Για τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και της 

χρησιμοποίησης της εργασίας άλλων: 

Η0: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου δεν εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση της 

εργασίας άλλων 

Η1: Η ποιότητα του ελεγκτικού έργου εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση της 

εργασίας άλλων 
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Δεδομένου ότι όλες οι μεταβλητές είναι συνεχείς χρησιμοποιούμε το μοντέλο 

της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης χρησιμοποιείτε για να μελετήσει τη σχέση μεταξύ μιας εξαρτώμενης 

και διαφόρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η ποιότητα 

του ελεγκτικού έργου, ενώ σαν ανεξάρτητες μεταβλητές εισήχθησαν οι γενικές αρχές 

και οι ευθύνες, η εκτίμηση του κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η χρησιμοποίηση 

της εργασίας άλλων. Από τον πίνακα ανάλυσης διακύμανσης (διασποράς) (Analysis of 

Variance, ANOVA) που παρουσιάζεται παρακάτω γίνεται έλεγχος για τη 

σημαντικότητα του μοντέλου. Η ανάλυση διακύμανσης (διασποράς) είναι μέθοδος 

στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει γραμμική 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών διατυπώνουμε τις εξής υποθέσεις:  

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Η1: Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

Η τιμή p value της στήλης (Significance) του πίνακα ANOVA είναι η κρίσιμη 

τιμή με βάση την οποία αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση H0.  

Αν Significance > 0,05 αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση Η0. 

Αν Significance < 0,05 αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση Η1.  

 Από τον πίνακα διακύμανσης παρατηρούμε ότι η τιμή του Significance < 0,05, 

άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση Η0 και αποδεχόμαστε την εναλλακτική 

υπόθεση Η1. Επομένως υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία της μεταβλητότητας 

της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό. 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 435,853 4 108,963 27,977 ,000a 

Residual 268,741 69 3,895   

Total 704,595 73    

a. Predictors: (Constant), v4, v3, v1, v2 

       ν1: Γενικές αρχές και ευθύνες 

       ν2: Εκτίμηση κινδύνου 

       ν3: Ελεγκτικά τεκμήρια 

       ν4: Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων 

       b. Dependent Variable: v5: Ποιότητα του ελεγκτικού έργου 

Πίνακας 31: Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,399 1,999  ,200 ,842   

v1 ,224 ,121 ,208 1,849 ,069 ,439 2,279 

v2 ,262 ,129 ,250 2,032 ,046 ,364 2,747 

v3 ,286 ,131 ,244 2,179 ,033 ,442 2,262 

v4 ,344 ,091 ,309 3,800 ,000 ,839 1,192 

a. Dependent Variable: v5: Ποιότητα του ελεγκτικού έργου 

Πίνακας 32: Coefficients 

 

Η τιμή Β που είναι ο συντελεστής παλινδρόμησης για κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή, δείχνει τη μεταβολή της μέσης τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής όταν 

αυξάνεται κατά μια μονάδα κάθε μια ανεξάρτητη μεταβλητή, όλων των άλλων 

παραμέτρων  σταθερών. 

Η εξίσωση παλινδρόμησης θα είναι της μορφής: 

y= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + ei 
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Από  τον παραπάνω πίνακα (Coefficients) προκύπτει: 

Ποιότητα του ελεγκτικού έργου = 0,399 + (0,224*Γενικές αρχές και ευθύνες) 

+ (0,262*Εκτίμηση κινδύνου) + (0,286*Ελεγκτικά τεκμήρια) + (0,344*Χρησιμοποίηση 

της εργασίας άλλων) + ei   

Η στήλη Beta δείχνει την ερμηνευτική ικανότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Από τον παραπάνω πίνακα (Coefficients) φαίνεται ότι η πρώτη μεταβλητή 

σε ερμηνευτική ικανότητα είναι η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων (μεταβλητή ν4, 

Beta = 0,309), η δεύτερη είναι η εκτίμηση κινδύνου (μεταβλητή ν2, Beta = 0,250), η 

τρίτη μεταβλητή σε ερμηνευτική ικανότητα είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια (μεταβλητή ν3, 

Beta = 0,244) και η τέταρτη μεταβλητή είναι οι γενικές αρχές και ευθύνες (μεταβλητή 

ν1, Beta = 0,208). 

Επιπλέον, από τον πίνακα Coefficients βλέπουμε για τη σταθερά ότι t= 0,200 

και η p-value = 0,842 > 0,05. Άρα η σταθερά δεν είναι στατιστικά σημαντική για το 

μοντέλο. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή ν1 που είναι οι γενικές αρχές και ευθύνες. 

Η τιμή t της μεταβλητής ν1 είναι 1,849 και η p της μεταβλητής ν1 είναι 0,069 > 0,05. 

Επομένως και η μεταβλητή ν1 δεν είναι στατιστικά σημαντική για το μοντέλο, οπότε 

μπορούμε να τις αφαιρέσουμε. Για τη μεταβλητή ν2 που είναι η εκτίμηση κινδύνου, η 

τιμή t= 2,032 και η p = 0,046 < 0,05. Οπότε η μεταβλητή ν2 είναι στατιστικά 

σημαντική. Η μεταβλητή ν3 που είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια έχει τιμή t= 2,179 και p= 

0,033<0,05, άρα και η μεταβλητή ν3 είναι στατιστικά σημαντική. Για τη μεταβλητή ν4, 

που είναι η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων, η τιμή t=3,800 και p=0,000 < 0,05, 

άρα και η μεταβλητή ν4 είναι στατιστικά σημαντική.  

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω η εξίσωση παλινδρόμησης θα είναι η εξής: 

Ποιότητα του ελεγκτικού έργου = (0,262*Εκτίμηση κινδύνου) + 

(0,286*Ελεγκτικά τεκμήρια) + (0,344*Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων) + ei   
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Προκύπτουν λοιπόν οι εξής ερμηνείες: 

Αν αυξηθεί η μεταβλητή «εκτίμηση κινδύνου» κατά μια μονάδα, η ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου θα αυξηθεί κατά 0,262 μονάδες, με όλους τους υπόλοιπους 

παράγοντες σταθερούς. 

Αν αυξηθεί η μεταβλητή «ελεγκτικά τεκμήρια» κατά μια μονάδα, η ποιότητα 

του ελεγκτικού έργου θα αυξηθεί κατά 0,286 μονάδες διατηρώντας όλους του άλλους 

παράγοντες σταθερούς. 

Μια αύξηση κατά μια μονάδα της μεταβλητής «χρησιμοποίηση της εργασίας 

άλλων» θα αυξήσει την ποιότητα του ελεγκτικού έργου κατά 0,344 μονάδες, με όλους 

τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς.    
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα και Προτάσεις 

6.1 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας 

 Από τη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου 

στις δημόσιες Μονάδες Υγείας παρατηρείται ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

ελεγκτών επιδρούν θετικά στη μείωση των προβλημάτων του εσωτερικού ελέγχου. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι και η θητεία του ελεγκτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Τέλος αναφορικά με τους τρόπους 

καταπολέμησης της απάτης ο εξωτερικός έλεγχος αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποδοτικός.   

6.2 Συμπεράσματα Εμπειρικής Έρευνας 

Αντικείμενο της εμπειρικής έρευνας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών του 

εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή πρότυπα Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται 

μια προσπάθεια προσέγγισης στις Μονάδες υγείας, και στόχος της είναι η διερεύνηση 

της ποιότητας του ελεγκτικού έργου και της επιρροής που ασκούν σε αυτή παράγοντες 

όπως, οι γενικές αρχές και οι ευθύνες, η εκτίμηση του κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια 

και η χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα από την εμπειρική έρευνα για τους 

σκοπούς της οποίας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε έντυπη αλλά και σε 

ηλεκτρονική μορφή, το οποίο βασίστηκε στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, και στάλθηκε 

στους υπαλλήλους των  Οικονομικών Τμημάτων των μεγαλύτερων Μονάδων Υγείας 

της Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση 

μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS έδειξαν ότι από το πρώτο τμήμα του 

ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, τα περισσότερα άτομα 

είναι λογιστές, μεγάλης ηλικίας (41 ετών και άνω) και με μεγάλη εργασιακή εμπειρία 

(10 έτη και πάνω, ποσοστό 68,9%).  

Το δεύτερο τμήμα αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών του εξωτερικού 

ελέγχου με βάση τα ΔΠΕ. Από το πρώτο μέρος που αφορά τις γενικές αρχές και τις 

ευθύνες προέκυψε ότι γίνεται καθολική εφαρμογή των ΔΠΕ κατά τη διενέργεια του 

εξωτερικού ελέγχου. Από το δεύτερο μέρος που αφορά την εκτίμηση κινδύνου, 

προέκυψε ότι ο έλεγχος της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου 
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συστήματος εξωτερικού ελέγχου γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς το 60,8% 

απάντησε ότι γίνεται «σε μεγάλη κλίμακα». Από το τρίτο μέρος που αφορά τα 

ελεγκτικά τεκμήρια, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν σε ικανοποιητικό βαθμό εναλλακτικές 

πηγές για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, καθώς οι περισσότεροι απάντησαν ότι 

αυτά υπάρχουν «σε μικρή κλίμακα» και σε «σε μέτρια κλίμακα» (ποσοστά 31,1% και 

39,2% αντίστοιχα). Από το τέταρτο μέρος που αφορά τη χρησιμοποίηση της εργασίας 

άλλων προέκυψε ότι η βοήθεια εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές δεν 

ζητείται σε ικανοποιητικό βαθμό καθώς το 40,5% απάντησε «σε μέτρια κλίμακα» και 

το 36,5% απάντησε «σε μικρή κλίμακα». Και τα 64 από τα συνολικά 74 άτομα θεωρούν 

ότι η εργασία του εμπειρογνώμονα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων (ποσοστά 39,2% «σε μεγάλη κλίμακα» και 47,3% «πάρα πολύ»). 

Από  τρίτο μέρος που αφορά την ποιότητα του ελεγκτικού έργου, προέκυψε ότι 

οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ελεγκτές έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές 

γνώσεις άλλα και την εμπειρία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 

ελεγκτικού έργου.  

Από τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η πρώτη 

ανεξάρτητη μεταβλητή, που είναι οι γενικές αρχές και οι ευθύνες, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική μεταβλητή, που σημαίνει ότι δεν επηρεάζει θετικά την ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή η 

εκτίμηση του κινδύνου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η χρησιμοποίηση της εργασίας 

άλλων είναι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, που σημαίνει ότι επηρεάζουν θετικά 

την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. 

6.3 Περιορισμοί Μελέτης 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα πρέπει να ερμηνευτούν λαμβάνοντας 

υπόψη και ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιορισμένος 

αριθμός του δείγματος (74 άτομα) και το περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

έγινε η διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αφορά μόνο 

ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας, αυτό της Μακεδονίας. Τέλος, πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι απαντήσεις βασίζονται στις απόψεις των υπαλλήλων των οργανισμών, 

και παρόλο που για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια να είναι 

απλό, κατανοητό και να απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο, δεν μπορούμε να 
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γνωρίζουμε με βεβαιότητα κατά πόσο οι απαντήσεις τους ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές τους αντιλήψεις.  

6.4 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες του εξωτερικού ελέγχου καθώς και 

η ποιότητα του ελεγκτικού έργου, προτείνεται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα αλλά και σε μεγαλύτερο δείγμα το οποίο να καλύπτει όλες τις 

Μονάδες Υγείας πανελλαδικά. Για τη συλλογή των δεδομένων προτείνεται και η 

μέθοδος των συνεντεύξεων. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων βασίστηκε 

σε Λογιστές, σε ποσοστό 87,8% (65 από τα συνολικά 74 άτομα), προτείνεται η λήψη 

απαντήσεων  από περισσότερες ιδιότητες ατόμων στον οργανισμό. Τέτοιες ιδιότητες θα 

μπορούσαν να είναι οι Διοικητές καθώς και τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και 

οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι απαντήσεις των οποίων θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 

εξαγωγή ουσιωδών συμπερασμάτων για την έρευνα.  

Εν κατακλείδι, οι δραστηριότητες του λογιστικού και οικονομικού ελέγχου του 

δημόσιου τομέα πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα να εκπληρώνουν το καθήκον τους, να είναι υπόλογες 

και διαφανής για το κοινό, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους τους 

αποτελεσματικά, αποδοτικά, οικονομικά και ηθικά. Εκτός όμως από τις δημόσιες 

υπηρεσίες ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων και των οργανισμών συμβάλλει στη 

θέσπιση μια καλής εταιρικής διακυβέρνησης και μπορεί να αποτρέψει από ουσιώδεις 

ανακρίβειες και να προσθέσει ποιότητα στις οικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου ο 

εξωτερικός έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες, τις Μονάδες Υγείας αλλά και στις 

επιχειρήσεις γενικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 
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Παράρτημα 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Εμπιστευτικό Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

στα πλαίσια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας με θέμα:  

«Αξιολόγηση υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Μια εμπειρική προσέγγιση στις Μονάδες Υγείας.» 

Μονάδα Υγείας ( Προαιρετικά )       ………………………………… 

Τμήμα Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι  

1. Ποια η ιδιότητα σας στον οργανισμό; 

Λογιστής Εσωτερικός 

Ελεγκτής 

Μέλος Δ.Σ. Διοικητής Άλλο 

     

2. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Λύκειο ΙΕΚ ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

     

3. Ηλικία 

<30 31 – 35 36 – 40 41 - 45 46 και άνω 

     

4. Έτη προϋπηρεσίας 

0 – 3 4 – 10 10 και πάνω 

   

5. Φύλλο 

 

 

Άρρεν Θήλυ 
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Τμήμα Β. Αξιολόγηση υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 

 

Β1. Γενικές Αρχές και Ευθύνες 
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6.Θεωρείτε ότι κατά τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου γίνεται καθολική 

εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων; 
     

7.Κατά τη συμφωνία επί των όρων ανάθεσης του ελέγχου εξασφαλίζεται η κοινή 

κατανόηση των ευθυνών μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και της Διοίκησης; 
     

8.Σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους συζητούνται οι όροι ανάθεσης;      

9.Υπάρχει επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση;      

10.Ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση να γνωστοποιήσει για τον 

κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες; 
     

Β2. Εκτίμηση Κινδύνου 
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11.Ζητούνται πληροφορίες από τη Διοίκηση σχετικά με το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο συμμόρφωσης του οργανισμού; 
     

12.Συλλέγονται επαρκείς πληροφορίες για την κατανόηση του περιβάλλοντος του 

οργανισμού; 
     

13.Θεωρείτε ότι η επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων γίνεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό από τους εξωτερικούς ελεγκτές; 
     

14.Ζητούνται πληροφορίες που αφορούν το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές;      

15.Γίνεται έλεγχος για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 

υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου; 
     

Β3. Ελεγκτικά τεκμήρια 
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16.Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων; 
     

17.Γίνεται αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών από τους εξωτερικούς ελεγκτές;      

18.Λαμβάνονται απαντήσεις στις επιβεβαιωτικές επιστολές των εξωτερικών 

ελεγκτών; 
     

19.Ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση κατά τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων; 
     

20.Η Διοίκηση γνωρίζει την περίοδο που καλύπτεται από τις έγγραφες 

διαβεβαιώσεις ; 
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Β4. Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων 
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21.Χρησιμοποιείται η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου; 
     

22.Πιστεύετε ότι υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία του εξωτερικού ελεγκτή με 

τους εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της εργασίας 

τους;  

     

23.Ζητείται η βοήθεια εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς ελεγκτές;      

24.Γίνεται αξιολόγηση της εργασίας του εμπειρογνώμονα από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές;      

25.Θεωρείτε ότι η εργασία του εμπειρογνώμονα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού; 
     

  

Τμήμα Γ. Αξιολόγηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου 

Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι 
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26.Τηρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας από τους ελεγκτές;  
     

27.Οι ελεγκτές έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές γνώσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα  του ελεγκτικού έργου;       

28.Οι ελεγκτές έχουν την εμπειρία που απαιτείται για την διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου;      

29.Παρέχεται η διασφάλιση ότι το ελεγκτικό έργο καλύπτει τα προβλεπόμενα 

πρότυπα ποιότητας;      

30.Πιστεύετε ότι είναι αποδοτική η συνεργασία των ελεγκτών με τους υπόλοιπους 

υπαλλήλους του οργανισμού;      

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για τη συμμετοχή σας στην έρευνα 

 



 

71 

 

Ελεγκτικά Πρότυπα 

1. Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα25 

Εισαγωγικά Θέματα 

1100  Εισαγωγή στα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) 

1110 Γλωσσάριο Όρων  

1120 Πλαίσιο των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (ΕΕΠ) και επικουρική 

Χρησιμοποίηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ) 

Γενικές Αρχές και ευθύνες 

2200 Στόχος του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων και Γενικές Αρχές 

που τον Διέπουν 

2210 Όροι Εντολής του Ελέγχου  

2220 Ποιοτικός Έλεγχος της Ελεγκτικής Εργασίας 

2230 Τεκμηρίωση 

2240 Η ευθύνη του Ελεγκτή να Διερευνήσει, στα πλαίσια του Ελέγχου των 

Οικονομικών Καταστάσεων, το Ενδεχόμενο Εκούσιων και Ακούσιων Λαθών 

2250 Αξιολόγηση, στα Πλαίσια του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων, 

της Συμμόρφωσης με τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς 

2260 Κοινοποίηση των Ευρημάτων του Ελέγχου στους Έχοντες την Ευθύνη της 

Διακυβέρνησης του Ελεγχόμενου Οργανισμού 

Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου 

3300 Σχεδιασμός 

3310 Κατανόηση της Ελεγχόμενης Δραστηριότητας 

                                                 
25 Απόφαση Αριθ. ΕΛΤΕ 483, ΦΕΚ1589/22-10-2004 
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3315 Εξοικείωση με τον Ελεγχόμενο Οργανισμό και το Λειτουργικό του 

Περιβάλλον και Εκτίμηση των Κινδύνων Ύπαρξης Ουσιωδών Λαθών 

3320 Συνάρτηση των Ελεγκτικών Διαδικασιών με τους Εκτιμηθέντες Κινδύνους 

4400 Αξιολόγηση των Κινδύνων και Δικλείδες Ασφαλείας  

4401 Έλεγχος σε Μηχανογραφημένα Πληροφοριακά Περιβάλλοντα  

4402 Έλεγχος Οργανισμών που Χρησιμοποιούν Εξωτερικούς Λογιστές 

Ελεγκτική Μαρτυρία 

5500 Ελεγκτική Μαρτυρία  

5501 Ελεγκτική Μαρτυρία – Ειδικές Περιπτώσεις 

5505 Κατ’ Ευθείαν Επιβεβαιώσεις 

5510 Έλεγχος Διενεργούμενος για Πρώτη Φορά – Υπόλοιπα Ανοίγματος 

5520 Διαδικασίες Αναλυτικής Διερεύνησης  

5530 Ελεγκτική Δειγματοληψία και Άλλες Επιλεγμένες Διαδικασίες Δοκιμασίας 

5540 Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων 

5545 Έλεγχος της Επιμέτρησης της Εύλογης Αξίας και της Παράθεσης των 

Σχετικών Πληροφοριών  

5550 Συγγενή Πρόσωπα 

5560 Μεταγενέστερα Γεγονότα 

5570 Δυνατότητα Ομαλής Συνέχισης ( της δραστηριότητας / των εργασιών ) 

5580 Παραστάσεις της Διοίκησης 

Χρησιμοποίηση της Εργασίας Τρίτων 

6600 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλου Ελεγκτή 

6610 Αξιοποίηση του Έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών 
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6620 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Πραγματογνώμονα   

Ελεγκτικά Συμπεράσματα και Πιστοποιητικά 

7700 Η Έκθεση Ελέγχου επί Οικονομικών Καταστάσεων  

7710 Συγκριτικά Στοιχεία 

7720 Άλλες Πληροφορίες στα Έγγραφα που Περιέχουν τις Εξηλεγμένες 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Εξειδικευμένοι Έλεγχοι 

8800 Η Έκθεση Ελέγχου στην Περίπτωση Ελέγχων με Εξειδικευμένους 

Στόχους    

2. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Διεθνή Πρότυπα Δικλείδων 

Ποιότητας26  

Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας  

ΔΠΔΠ 1, Δικλίδες Ποιότητας για Λογιστικές Επιχειρήσεις που διενεργούν 

ελέγχους και επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις 

διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών 

Γενικές αρχές και ευθύνες 

ΔΠΕ 200 Γενικοί στόχοι του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

ΔΠΕ 210 Συμφωνία επί των Όρων Ανάθεσης Ελέγχου 

ΔΠΕ 220 Δικλίδες Ποιότητας για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

ΔΠΕ 230 Τεκμηρίωση του Ελέγχου 

                                                 
26 IFAC. (2009) Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control. New 

York 
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ΔΠΕ 240 Ευθύνες του Ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών 

Καταστάσεων 

ΔΠΕ 250 Εξέταση Νόμων και Κανονισμών στον Έλεγχο Οικονομικών 

Καταστάσεων 

ΔΠΕ 260 Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για τη Διακυβέρνηση 

ΔΠΕ 265 Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους Υπεύθυνους 

για τη Διακυβέρνηση και τη Διοίκηση 

Εκτίμηση κινδύνου και αντιδράσεις στους εκτιμώμενους κινδύνους 

ΔΠΕ 300 Σχεδιασμός ενός Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων 

ΔΠΕ 315 Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω 

κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντος της 

ΔΠΕ 320 Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου 

ΔΠΕ 330 Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους  

ΔΠΕ 402 Ελεγκτικά ζητήματα σχετικά με οντότητα που χρησιμοποιεί 

Οργανισμό Υπηρεσιών 

ΔΠΕ 450 Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου 

Ελεγκτικά τεκμήρια 

ΔΠΕ 500 Ελεγκτικά Τεκμήρια 

ΔΠΕ 501 Ελεγκτικά Τεκμήρια – Ειδικά ζητήματα για επιλεγμένα κονδύλια  

ΔΠΕ 505 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 

ΔΠΕ 510 Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου – Υπόλοιπα έναρξης 

ΔΠΕ 520 Αναλυτικές διαδικασίες  

ΔΠΕ 530 Ελεγκτική δειγματοληψία 
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ΔΠΕ 540 Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων, περιλαμβανομένων των λογιστικών 

εκτιμήσεων εύλογης αξίας, και σχετικών γνωστοποιήσεων  

ΔΠΕ 550 Συνδεδεμένα μέρη 

ΔΠΕ 560 Μεταγενέστερα γεγονότα 

ΔΠΕ 570 Συνέχιση δραστηριότητας  

ΔΠΕ 580 Έγγραφες διαβεβαιώσεις 

Χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων 

ΔΠΕ 600 Ειδικά ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλου 

(περιλαμβανομένης της εργασίας ελεγκτών συστατικού) 

ΔΠΕ 610 Χρησιμοποίηση της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών 

ΔΠΕ 620 Χρησιμοποίηση της εργασίας του Ειδήμονα του Ελεγκτή 

Συμπεράσματα ελέγχου και αναφορά 

ΔΠΕ 700 Διαμόρφωση Γνώμης και έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

ΔΠΕ 705 Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

ΔΠΕ 706 Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην 

έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  

ΔΠΕ 710 Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχοι αριθμοί και συγκριτικές 

Οικονομικές Καταστάσεις  

ΔΠΕ 720 Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα 

που περιέχουν ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις  
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Εξειδικευμένοι τομείς 

ΔΠΕ 800 Ειδικά ζητήματα – Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων που 

καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού  

ΔΠΕ 805 Ειδικά ζητήματα – Έλεγχοι επιμέρους Οικονομικών Καταστάσεων και 

συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων Οικονομικής Κατάστασης 

ΔΠΕ 810 Αναθέσεις για έκθεση επί περιληπτικών Οικονομικών Καταστάσεων    


