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Περίληψη  

 

 

 Οι ατέλειες της ανθρώπινης φύσης έχουν σαν συνέπεια λάθη και καταχρήσεις 

που δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως και οδηγούν στην αναγκαιότητα 

διενέργειας ελέγχου. Ο έλεγχος είναι ένα είδος προστασίας από λάθη , κλοπές και 

απάτες κατά της περιουσίας της επιχείρησης και είναι εφικτός μόνο όταν η 

οικονομική διαχείριση απεικονίζεται λογιστικά.   

 Η ελεγκτική είναι κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων
1
 που 

πραγματεύεται αρχές , κανόνες και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε 

οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας (περιουσία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού 

προσώπου , έναντι των τρίτων που τη διαχειρίζονται).  

 Ο έλεγχος είναι το πλέον αποτελεσματικό μέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η 

καλή διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης που προέρχεται από το κοινωνικό 

σύνολο , όπως επίσης και η βιωσιμότητά της καθώς και η εύρυθμη λειτουργία της 

γιατί θεωρείται κύτταρο της οικονομίας. 

 Στην παρούσα εργασία , γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της ελεγκτικής 

και του ελέγχου των επιχειρήσεων στα πλαίσια του σημερινού πολύπλοκου και 

διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

       Οι εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο , η διεθνοποίηση της οικονομίας , η απελευθέρωση των αγορών, η 

αλματώδης ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών , η ανάπτυξη νέων αγορών χρήματος , ο 

διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση , η πρόοδος της πληροφοριακής 

τεχνολογίας , οι περίπλοκες νομικές διαδικασίες , οι νέες κουλτούρες που 

εμφανίζονται και γενικότερα οι νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο συνθέτουν 

ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και ρευστό οικονομικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον , όπου η επιβίωση και η ανάπτυξη της επιχείρησης είναι συνάρτηση της 

ανταγωνιστικότητά της , η επιχείρηση καλείται να δημιουργήσει αξία , να 

διαχειριστεί τον επιχειρησιακό κίνδυνο και να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

       Ουσιώδες εργαλείο στη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης ώστε αυτή να 

περάσει από τον παραδοσιακό στον σύγχρονο τρόπο διοίκησης , αποτελεί η 

ελεγκτική. Η ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός κλάδος των διοικητικών - οικονομικών 

επιστημών , που πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες όρους και προϋποθέσεις για 

τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση με σκοπό τη διαφύλαξη και τη σωστή 

διαχείριση των οικονομικών πόρων καθώς και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού
2
 . Υποδεικνύει ρεαλιστικές λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί 

χρηστή διοίκηση διασφαλίζοντας τους μετόχους , επενδυτές και γενικότερα την 

κοινωνική συνοχή της επιχείρησης. 

       Η ελεγκτική ως λειτουργία στην ευρύτερη διοίκηση (ιδιωτική και κρατική) 

μπορεί να διακριθεί σε εξωτερική , εσωτερική και κρατική. Ο εξωτερικός έλεγχος 

διενεργείται από ειδικά εκπαιδευόμενους για αυτό λογιστές - ελεγκτές , τους 

ορκωτούς λογιστές. Διενεργείται κυρίως επί του λογιστικού συστήματος μιας 

μονάδας ώστε να ελεγχθεί η ορθή παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της 

ελεγχόμενης μονάδας. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία εσωτερική λειτουργία της 

επιχείρησης , επιφορτισμένη με το συνεχή έλεγχο , αξιολόγηση και εκτίμηση όλων 

των συστημάτων οργάνωσης της μονάδας. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από τον 

                                                           
2 Παπαστάθης Π. , (2003) Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς και η Πρακτική 

Εφαρμογή του. Αθήνα : Ιδιωτική έκδοση 
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έλεγχο αυτό αναφέρονται στη διοίκηση της μονάδας , όπως επίσης και η εισήγηση 

μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η έλλειψη ενός 

υγιούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για 

οποιοδήποτε οικονομικό οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος του , την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον διοικούν.   

       Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός έλεγχος , είναι απαραίτητοι για τον 

οργανισμό (επιχείρηση) για τον ξεχωριστό ρόλο που ο καθένας παίζει 

μακροοικονομικά και μικροοικονομικά αντιστοίχως. 

       Τέλος , η κρατική ελεγκτική περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους που εξασκούν 

και διενεργούν διάφοροι κρατικοί και ημικρατικοί φορείς. Τέτοιος έλεγχος είναι ο 

φορολογικός έλεγχος που διενεργείται από την εφορία και αφορά στην επαλήθευση 

του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων. 

       Η σημαντικότητα της ελεγκτικής επιβεβαιώνεται τόσο από την αύξηση του 

αριθμού και του είδος των ελέγχων όσο και από την αύξηση των ελεγκτών που τους 

διενεργούν. Σήμερα , κρίνεται αναγκαία η πλήρης επιστημονική εφαρμογή των νέων 

συστημάτων που καθιερώνουν την ελεγκτική διαδικασία καθώς επίσης και η 

απόρριψη των παλαιών αντιλήψεων που παραμένουν προσκολλημένες στα παλαιά 

πρότυπα ελέγχου της απλής διαχείρισης. 

 

1.1 Σκοπός της εργασίας 

 

 

 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας , στα πλαίσια του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Εφαρμοσμένης Λογιστικής και 

Ελεγκτικής”, είναι η θεωρητική προσέγγιση κάλυψης της ελεγκτικής ύλης στις 

περιοχές του εξωτερικού, του εσωτερικού και του φορολογικού ελέγχου.  

 Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται έρευνα που αφορά τις εταιρίες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο των Αθηνών με σκοπό να διερευνηθεί τι είδους 

γνώμη εκφράζουν οι ορκωτοί λογιστές μετά το πέρας του ελέγχου και γιατί καθώς 

επίσης και σε ποια θέματα θέλουν να εστιάσουν την προσοχή. 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Δομή της εργασίας 

 

 

 Στο πρώτο μέρος (κεφάλαιο 2) εισάγεται η έννοια της «ελεγκτικής» , και του 

ελέγχου και παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξή του , οι στόχοι του και οι διακρίσεις 

του. Επίσης , γίνεται αναφορά στον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας που 

κατευθύνει τη συμπεριφορά των ελεγκτών.  Τέλος , γίνεται παρουσίαση των 

πληροφοριακών συστημάτων , στα πλαίσια της ελεγκτικής ως εργαλείο στρατηγικής 

σημασίας για την επίτευξη της επιχειρησιακής πολιτικής.  

 Στο δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 3) αναπτύσσεται η έννοια του εξωτερικού 

ελέγχου και παρουσιάζεται το επάγγελμα του εξωτερικού ελεγκτή. Στη συνέχεια 

ερευνώνται τα ελεγκτικά τεκμήρια , εξετάζεται ο ελεγκτικός κίνδυνος , 

παρουσιάζονται τα φύλλα εργασίας ελέγχου και η έκθεση ελέγχου.  

 Στο τρίτο μέρος (κεφάλαιο 4) αναλύεται η έννοια του εσωτερικού ελέγχου , 

παρουσιάζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου , περιγράφεται ο ρόλος του 

εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου, η μέθοδος R.B.I.A. , τα διεθνή πλαίσια 

της C.O.S.O. , η έννοια της απάτης στο εσωτερικό της επιχείρησης και παρουσιάζεται 

το πρόγραμμα ελέγχου και η κατάρτισή του από το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης.  

 Στο τέταρτο μέρος (κεφάλαιο 5) αναπτύσσεται η έννοια του φορολογικού 

ελέγχου , ο σκοπός του , η διαδικασία του και οι συνέπειές του. 

 Τέλος , παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία του 

Χρηματηστηρίου Αθηνών , τα συμπεράσματα και το παράρτημα. 

 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

  

 

 Η εργασία καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελέγχου , του εσωτερικού ελέγχου καθώς 

και του φορολογικού ελέγχου. Παράλληλα εξετάζεται ο καθοριστικός ρόλος του 

ελεγκτή , τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού στην ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Τέλος , μέσω της εμπειρικής μελέτης , παρουσιάζονται στατιστικά οι βασικές 
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κατηγορίες γνώμης στις εκθέσεις ελέγχου των εισηγμένων στο ελληνικό 

χρηματιστήριο εταιριών κατά τα έτη 2012 ως 2016.  
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2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

 Στη παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα άρθρα και έρευνες 

που έχουν σχέση με τον εξωτερικό , τον εσωτερικό και τον φορολογικό έλεγχο. 

 Ο Hemraj (2001) τονίζει τη σημασία του εξωτερικού ελέγχου από τους 

ορκωτούς λογιστές καθώς και τη πιθανή τους ευθύνη προσπαθώντας να προφυλάξει 

την εταιρία από την απάτη. 

 Οι Leuz et al. (2003) παρουσιάζουν τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να 

προστατευτούν οι υποψήφιοι επενδυτές από τις παράνομες ενέργειες της διοίκησης. 

 Οι Amat & Gowthrope (2004) δείχνουν γιατί οι επιχειρήσεις αλλοιώνουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις χρησιμοποιώντας την ευελιξία της λογιστικής 

επιστήμης και παρουσιάζουν τις επιπτώσεις της δημιουργικής λογιστικής. 

 Οι Burgstahler et. Al (2004) εντοπίζουν το πρόβλημα που σχετίζεται με τη 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

εταιρίες. 

 Οι Michael et. Al. (2006)
3
 αναλύουν τις ευθύνες και τις ποινές των ελεγκτών, 

εξαιτίας της επιβλαβούς διαχείρισης της θέσης τους , σύμφωνα με συγκεκριμένο νόμο 

περί ποινικής ευθύνης.   

 Οι Goodwin & Kent (2006) αναλύουν τη σχέση εξωτερικού και φορολογικού 

ελέγχου και το πως καθορίζουν οι έλεγχοι αυτοί την οικονομική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. 

 Οι Lim & Tam (2007) μέσω της εργασίας τους , κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η ποιότητα του ελέγχου των εξειδικευμένων ελεγκτών βελτιώνεται με τη παροχή 

επιπρόσθετων μη ελεγκτικών υπηρεσιών (το αντίθετο ισχύει με τους μη 

εξειδικευμένους). 

 Ο Bostick (2007) τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του εξωτερικού ελεγκτή στην 

ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ελέγχου και εντοπίζει τον κίνδυνο 

ύπαρξης ουσιώδους λάθους ή παράλειψης σε περίπτωση διεξαγωγής των ελεγκτικών 

διαδικασιών με λανθασμένο τρόπο. 

 Το ίδιο θέμα εξετάζουν οι Bostick & Luehfing (2007)
4
 , τονίζοντας ότι σε 

                                                           
3 Michael S. Wilkins , Hemang Desai , Chris E. Hogan (2006). «The Reputational Penalty for Aggressive 

Accounting: Earnings Restatements and Management Turnover.» The Accounting Review January 2006 

4 Bostick L. N. & S. , L. M. (2007) “Auditors” Responsibilities Formalized Under SAS 109 Unsertanding Risks 

Associated with the Legal and Regulatory Enviroment”. The CPA Journa 
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περίπτωση σημαντικών κινδύνων ο ελεγκτής πρέπει να ελέγχει το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και να προσδιορίζει κατά πόσο αυτό λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής δεν ακολουθήσει την πρέπουσα 

διαδικασία και δεοντολογία , οι πράξεις του μπορεί να τον οδηγήσουν σε πειθαρχικό 

έλεγχο. 

 Ο Salehi (2008) προσδιορίζει το μέγεθος της ευθύνης των ελεγκτών και 

διερευνά την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για το έργο του εξωτερικού ελεγκτή από 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

 Οι Kavanagh et. Al
5
. (2008) απευθυνόμενοι στους φοιτητές ώστε να 

αποκτήσουν επιτυχημένη καριέρα , διαπιστώνουν πως για να μπορέσει κάποιος να 

είναι σωστός ορκωτός λογιστής εκτός των γνώσεων της λογιστικής χρειάζεται 

αυξημένα επαγγελματικά προσόντα , πλήρη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, 

υπευθυνότητα και πιστή τήρηση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 Ο Ferry (2012)
6
 ασχολήθηκε λεπτομερώς με την ευθύνη των ελεγκτών , 

ποινική , πειθαρχική και αστική. 

 Η Deloitte (2014) σε έρευνα που διενεργήθηκε από αυτή σε 29 χώρες της 

Ευρώπης , διαπίστωσε πως η σταθερότητα και η απλότητα μιας φορολογικής 

νομοθεσίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του 

φορολογικού συστήματος. Όσον αφορά την Ελλάδα , παρατήρησε την ασάφεια στις 

οδηγίες των φορολογικών αρχών και τις πολύ συχνές αλλαγές στη φορολογική 

νομοθεσία , αιτίες που οδηγούν σε φαινόμενα φοροδιαφυγής. Τέλος , διαπίστωσε ότι 

η αβεβαιότητα του φορολογικού συστήματος έχει αντίκτυπο στην εμπορική 

ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

 Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας συνδέεται με την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα του ελέγχου. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Kavanagh Marie H. , and Drennan Lyndal (2008). What skills and attributes does an accounting 
graduate need? Evidence from student perceptions and employer expectations. 
6 Ferry V. (2012) «The Dissociation of Notions as a Tool for Justification: A study on Practical 
Reasoning in Common Law Decisions» International Journal of Law 
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3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

Η ελεγκτική αποτελεί  τον επιστημονικό κλάδο της συστηματικής διαδικασίας 

συγκέντρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων , από ένα ανεξάρτητο και 

ικανό για την περίπτωση πρόσωπο , τα οποία (τεκμήρια) αφορούν μετρήσιμες 

πληροφορίες συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας ώστε να εξακριβωθεί και να 

γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές 

ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια
7
.  

 Η ελεγκτική , ως κλάδος της λογιστικής επιστήμης , είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις επιστήμες της διοίκησης των οικονομικών μονάδων όπως την 

οικονομική , στατιστική , νομική και πληροφορική επιστήμη. Από αυτές αντλεί τη 

σύγχρονη μεθοδολογία για την επίλυση των θεμάτων που αναφέρονται στο 

υποκείμενο και το αντικείμενο τον ελέγχων καθώς και στην ελεγκτική εργασία.  

Η ελεγκτική είναι ταυτόχρονα επιστήμη και τεχνική. Επιστήμη γιατί μέσα από 

τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούργια γνώση και τεχνική γιατί σε συνδυασμό με 

την παραγόμενη επιστημονική γνώση ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου και φέρει 

εις πέρας την αποστολή της.  

Το αντικείμενο της ελεγκτικής
8
 είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων με στόχο: 

➢ την πρόληψη , αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων  ή εκούσιων λογιστικών 

λαθών και οικονομικών ατασθαλιών  

➢ τη πιστοποίηση , ύστερα από ενέργεια συστηματικού ελέγχου και ανάλογων 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων , της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων 

και  της πιστοληπτικής ικανότητας της ελεγχόμενης εταιρίας , καθώς και της 

ορθής εφαρμογής των κείμενων φορολογικών διατάξεων
9
 

➢ την έγκριση , ανάλυση και σχολιασμό της ακρίβειας και της πιστότητας  των 

οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι της ελεγκτικής είναι η εξασφάλιση της σωστής διοίκησης , η 

επίτευξη των στόχων , των φορέων και των διοικήσεων των οργανισμών , η 

διασφάλιση των μετόχων και τέλος η γενικότερη “κοινωνική συνοχή” της 

                                                           
7 Καζαντζής Χ. , (2006) Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος : μια συστηματική προσέγγιση εννοιών αρχών και 

προτύπων. Εκδόσεις Business Plus. Αθήνα , σ.52 

8 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα  με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία , σ.4 

9   4 άρθρο 82 παράγραφος 5 ν.2238/94 , ν.3943/11 
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επιχείρησης. 

Τα εξεταζόμενα θέματα της ελεγκτικής είναι: 

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

ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. 

➔ Το υποκείμενο του ελέγχου. Αφορά τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει να 

διενεργούν τον έλεγχο , τις προδιαγραφές και τα προσόντα τους ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

➔ Οι ελεγκτικές διαδικασίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο τρόπος και οι 

επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

την διενέργεια του ελέγχου ώστε να παραχθεί ελεγκτικό έργο επιστημονικού 

επιπέδου. 

 

3.1 Εννοιολογικό πλαίσιο ελέγχου 

 

 

 Ο έλεγχος ορίζεται ως ένα σύστημα αξιολογήσεων που εφαρμόζεται 

προκειμένου να εκφραστεί μια αντικειμενική κρίση σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησης σε σχέση με τους 

στόχους που έχει θέσει. Κατ΄άλλους , ορίζεται ως η συστηματική και σε 

καθορισμένες διαδικασίες στηριζόμενη έρευνα επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και διαδικασιών μιας επιχείρησης.  

 Έλεγχος λογιστικός ή διαχειριστικός είναι η εξέταση των βιβλίων της 

οικονομικής μονάδας , των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την 

αλήθεια , ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτά , η 

ζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών και η διενέργεια δοκιμαστικών 

επαληθεύσεων ώστε να πειστεί ο ελεγκτής για την ακρίβεια και την αλήθεια των 

ανωτέρω βιβλίων και τον οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με βάση 

αυτά
10

. Σήμερα ο έλεγχος επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς 

όπως στην ανάλυση της δομής της οικονομικής μονάδας , στον έλεγχο της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης , στις αποκλίσεις 

στόχων κλπ. 

                                                           
10 Αληφάντης Γ. , (2016) Ελεγκτική.Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων  2η έκδοση. Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία 
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3.1.1 Ιστορική εξέλιξη ελέγχου
11 

 

 

Πρώτο στάδιο : από την αρχαιότητα έως τις αρχές του 20
ου

  αιώνα , ο έλεγχος 

είχε την μορφή του καθολικού ελέγχου . Ο καθολικός έλεγχος γινόταν για την 

προστασία των συμφερόντων του βασιλιά , γαιοκτήμονα ή επιχειρηματία. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ήταν η έμφαση στην προστασία από λάθη , απάτες και 

καταδολιεύσεις καθώς και η σαφής στάση για έλεγχο του συνόλου των συναλλαγών 

και των περιουσιακών στοιχείων 

Δεύτερο στάδιο : από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα έως την δεκαετία του 1970, 

μετά δηλαδή την βιομηχανική επανάσταση ο καθολικός έλεγχος κατέστη πρακτικά 

αδύνατος λόγω της αυξήσεως του μεγέθους των οικονομικών μονάδων. Τη θέση του 

πήρε ο έλεγχος συστημάτων (systems based auditing) με τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά : 

➢ Πρώιμη εισαγωγή της έννοιας του ελεγκτικού κινδύνου 

➢ Έμφαση στον έλεγχο συστημάτων λειτουργίας της επιχείρησης  

➢ Έμφαση στην επιβεβαίωση της ακρίβειας των λογιστικών δεδομένων των 

οικονομικών καταστάσεων 

Τρίτο στάδιο : έλεγχος σφαλμάτων - substantive approaches (δεκαετία 1970 έως 

δεκαετία 1980). Οι αδυναμίες του ελέγχου συστημάτων όπως η κακή ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων , η επανάληψη ελεγκτικών διαδικασιών και η ελλιπής σύνδεση με 

καθαρά προδιαγεγραμμένους ελεγκτικούς σκοπούς καθώς και η ανάγκη μείωσης του 

κόστους ελέγχου οδήγησαν στη μετάβαση του ελέγχου των σφαλμάτων. Βασικά 

χαρακτηριστικά του ελέγχου σφαλμάτων ήταν : 

➢ Η στροφή προς τη διενέργεια ελεγκτικών τεστ για σφάλματα σε λογαριασμούς 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

➢ Ο καθορισμός της έκφρασης γνώμης σχετικά με την εύλογη  παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ως τον κύριο ελεγκτικό 

σκοπό 

Τέταρτο στάδιο: Το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου - audit risk model (δεκαετία 

                                                           

11 LEE Teck-Heang (2008) The evolution of auditing: An analysis of the historical 

development 

 

http://search.proquest.com/openview/42c2ed04f71b479d7984a14ce2647764/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2029934
http://search.proquest.com/openview/42c2ed04f71b479d7984a14ce2647764/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2029934
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1980 ως δεκαετία 1990). Η έντονη πίεση στις αμοιβές ελέγχου λόγω του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και η ανάγκη 

προστασίας των ελεγκτών από αστικές ευθύνες για ελεγκτικά σκάνδαλα οδήγησε στη 

μετάβαση στο μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου. Βασικό χαρακτηριστικού ήταν η 

συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων για σημαντικά σφάλματα στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις , κατά το σχεδιασμό των ελεγκτικών διαδικασιών.  

Πέμπτο στάδιο: το μοντέλο του επιχειρηματικού κινδύνου - business risk aproach 

(μέσα δεκαετίας 1990 έως σήμερα). Το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου του 

επιχειρηματικού κινδύνου είναι η ποιοτική μεταβολή σε σχέση με το μοντέλο του 

ελεγκτικού κινδύνου , με περισσότερη έμφαση στη μελέτη του ευρύτερου 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και τον στρατηγικών 

κινδύνων που επηρεάζουν την πορεία της. 

 

3.1.2 Εξέλιξη του ελέγχου στην Ελλάδα 

 

 

 Η ιστορία του ελέγχου στη σύγχρονη Ελλάδα συνδέεται με τον θεσμό την 

ανώνυμης εταιρίας. Το 1920 έγινε η πρώτη προσπάθεια νομοθετικής καθιέρωσης του 

θεσμού και της ιδιότητας του ελεγκτή ανωνύμων εταιριών. Ο νόμος 2190/1920 

ρύθμιζε τη σύσταση μιας ΑΕ , τη διοίκηση της , τη σύνθεση του διοικητικού της 

συμβουλίου , τη γενική συνέλευση μετόχων κλπ  και παράλληλα προέβλεπε για 

πρώτη φορά τον ορισμό εξωτερικών ελεγκτών για τις ανώνυμες εταιρίες. Το άρθρο 

36 όρισε ότι ο ισολογισμός κάθε ΑΕ πρέπει να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ελεγκτές 

διοριζόμενους από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Το άρθρο 37 του ίδιου 

νόμου καθόρισε την έννοια του ελέγχου ως “την επιβεβαίωση της ακριβείας και 

νομιμότητας των λογιστικών εγγραφών εκ των οποίων τα στοιχεία του ισολογισμού 

προέρχονται”. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτού του νόμου ήταν ότι δεν 

καθόριζε τα προσόντα των ελεγκτών και συνεπώς καθένας μπορούσε να οριστεί 

ελεγκτής.  

 Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση σώματος ορκωτών λογιστών (ΣΟΛ) 

έγινε το 1931. Καθώς ο διορισμός ελεγκτών από τα μέλη του σώματος ήταν 

προαιρετικός , το σώμα αυτό , ουσιαστικά , δεν λειτούργησε ποτέ. Μέχρι τη σύσταση 

του ΣΟΛ το 1955 , σε καμία ΑΕ δεν διενεργείτο πραγματικός διαχειριστικός έλεγχος 
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διότι ο έλεγχος που προέβλεπε ο νόμος αποτελούσε μια απολύτως τυπική διαδικασία.  

 Το 1955 με το ν.δ.3329 η πολιτεία ίδρυσε το σώμα ορκωτών λογιστών. Το 

ΣΟΛ αποτέλεσε δημόσιο φορέα με σωματειακή οργάνωση
12

. Αποτελούσε νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου , ελεγχόταν και λειτουργούσε βάση συγκεκριμένων 

νόμων και διοικητικών πράξεων και σκοπός του ήταν η άσκηση διαχειριστικού 

ελέγχου τον πάση φύσεως οικονομικών οργανισμών της χώρας (άρθρο 1). Ο νόμος 

καθόριζε ότι κάθε ΑΕ μπορούσε προαιρετικά να ζητήσει τον έλεγχο των ορκωτών 

λογιστών
13

 και ταυτόχρονα ο νομοθέτης θέσπιζε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τις 

εταιρίες που υιοθετούσαν την παραπάνω τακτική
14

. Έτσι , κάτω από αυτό το 

καθεστώς ορισμένες ΑΕ υπάγονται υποχρεωτικά στον έλεγχο των ορκωτών 

λογιστών, ενώ οι υπόλοιπες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πρόσωπα που 

δεν είχαν τα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνταν για τους 

ελεγκτές του ΣΟΛ (η νομοθεσία , στο άρθρο 10 του ν.δ. , όριζε ότι οι ορκωτοί 

λογιστές όφειλαν να έχουν αποδεδειγμένο ήθος και αναμφισβήτητη αρετή και 

επιπλέον ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καταρτίσεως ή εμπειρίας). Τα 

δικαιώματα των ορκωτών λογιστών εξαντλούνταν με την αίτηση λήψης 

πληροφοριών, τη γνώση κάθε εταιρικού εγγράφου καθώς και την ενδεχόμενη 

σύγκληση έκτακτης ΓΣ. Οι ευθύνες τους απέναντι στην εταιρία χωρίζονταν σε 

αστικές και ποινικές και είχαν προσωπικό χαρακτήρα δηλαδή ορκωτός λογιστής 

ευθυνόταν απέναντι στην ελεγχόμενη εταιρία. Η ιδιότητα του ελεγκτή ήταν 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδρυτή ή μέλους ΔΣ της εταιρίας ή συγγενών 

αυτών, μέχρι και του δευτέρου βαθμού, υπάλληλων της εταιρίας ή εξαρτημένης προς 

αυτήν εταιρίας , δημοσίων υπαλλήλων , υπαλλήλων ΝΠΔΔ , τραπεζών και 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας καθώς προς οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ώστε να 

αποκλείεται η δημιουργία σχέσεων και εξαρτήσεων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν το έργο του.  

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 , η διεθνής κίνηση για την απελευθέρωση 

των αγορών δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την απελευθέρωση του ελληνικού 

ελεγκτικού επαγγέλματος και την ευθυγράμμιση της λειτουργίας του με τον τρόπο 

οργάνωσης του διεθνούς ελεγκτικού επαγγέλματος.  

                                                           
12 Ευ. Περάκης (1984) Ο τακτικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας 

13 Μηνούδης, Μ. (1993), εξέλιξη του ελεγκτικολογιστικού θεσμού στην Ελλάδα) Τιμ,Τόμ. Δελούκα II, Σχολή 

Ν.Ο.Ε., Τμήμα Νομικών Επιστημών 

14 Γεωργακόπουλος, Λ. (1974), To Δίκαιο των Εταιρειών’, τόμ.3ος, Μέρος Β, Αθήνα 
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 Ο νόμος 1969/1991 προέβλεπε την κατάργηση του ΣΟΛ και την ίδρυση του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

 Με το π.δ.226/92 καταργήθηκε το ΣΟΛ ως ΝΠΔΔ , εκσυγχρονίστηκε ο 

κώδικας δεοντολογίας , εισήχθησαν πρότυπα για την ομοιόμορφη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου και τον τρόπο ελέγχου των λογαριασμών και των 

διαδικασιών. Συστάθηκε εποπτικό συμβούλιο το οποίο ελέγχει και αξιολογεί τις 

ελεγκτικές εταιρίες οι οποίες πλέον μπορεί να διενεργούν τους ελέγχους.   

 Με το νόμο 3148/2003 η εποπτεία του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος 

ανατέθηκε στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Η ΕΛΤΕ 

ιδρύθηκε με μορφή ΝΠΔΔ και εποπτεύεται από το υπουργείο οικονομίας και 

οικονομικών. Στόχος της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της 

ποιότητας λογιστικών ελέγχων (άρθρο 1 ν. 3148/2003). Επιπλέον , λειτουργεί ως 

συμβουλευτικό όργανο προς την πολιτεία για θέματα της αρμοδιότητά της. Τα μέλη 

της διορίζονται με τριετή θητεία. Η ΕΛΤΕ , με την 22/10/2004 απόφασή της έθεσε σε 

υποχρεωτική εφαρμογή τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ). Με το άρθρο 24 του 

νόμου 36/93/2008 υιοθετήθηκαν οριστικά τα ΔΠΕ. Σε αυτό το άρθρο ορίζεται ότι οι 

υποχρεωτικοί έλεγχοι , ανάλογα με τη φύση τους , διενεργούνται σύμφωνα με: 

➔ τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Internation Standards on Auditing)  

➔ τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης (Internation Standards on Review 

Engagements) 

➔ τα Διεθνή Πρότυπα Συναφών Εργασιών (Internation Standards on Related 

Services) 

 Το έργο των ελεγκτών επηρεάζεται και από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η 

οποία λειτουργεί ως ΝΠΔΔ σύμφωνα με τους νόμους 1969/91 , 2166/93 , 2396/96 , 

το π.δ. 25/2003 και τον νόμο 3340/2005. Στόχοι της επιτροπής κεφαλαιαγοράς είναι η 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς , η προστασία του 

επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας και την πρόληψη και 

καταστολή χρηματιστηριακών παραβάσεων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους 

θεσμούς της αγοράς.  
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3.2 Οι βασικοί σκοποί του ελέγχου 

 

 

 Η μετάδοση αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών που αφορούν την 

επιχείρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους (μετόχους , προσωπικό , προμηθευτές, 

πελάτες τράπεζες , κράτος) είναι η βασική επιδίωξη του ελέγχου. 

 Στα πλαίσια αυτά , οι βασικοί σκοποί του ελέγχου
15

 είναι οι εξής: 

❖ εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών 

❖ διερεύνηση , αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως 

προς τις διαδικασίες  

❖ έγκριση , ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των 

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολο τους 

❖ αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων 

των οικονομικών καταστάσεων , που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και 

κατατοπιστικά στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα 

στην επιχείρηση 

❖ πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των ανάλογων χρήσιμων 

συμπερασμάτων 

❖ υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα 

της επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης 

❖ στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της 

επιχείρησης , προκειμένου να υπολογιστούν οι πιθανές επισφαλείς και να γίνει 

έτσι δυνατός ο σχηματισμός των σωστών προβλέψεων. 

  

3.3 Διακρίσεις ελέγχου 

 

 

 Ο έλεγχος διακρίνεται ανάλογα με το εύρος , την περιοδικότητα , τον σκοπό 

και την ιδιότητα του ελεγκτή , το αντικείμενό του , το νομοθετικό πλαίσιο που τον 

επιβάλλει , με τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου , τον τόπο διενέργειας του ελέγχου 

                                                           
15 Τσακλάγκανος, Α. (2000), Ελεγκτική, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
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και τον τομέα που διερευνά
16

. 

Ανάλογα με το εύρος (έκταση) διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. 

➔ Γενικός είναι ο έλεγχος που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας , που αποβλέπει στην έκφραση γνώμης για την ορθή απεικόνιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την τήρηση των λογαριασμών ή και 

διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

➔ Ειδικός διενεργείται σε συγκεκριμένο τμήμα ή τομέα , συνήθως 

πραγματοποιείται αιφνιδιαστικά και αποβλέπει στην αποκάλυψη λαθών  

Ανάλογα με την περιοδικότητα διακρίνεται σε μόνιμο , τακτικό και έκτακτο 

➔ Μόνιμος χαρακτηρίζεται ο έλεγχος που διενεργείται σε μόνιμη βάση καθ όλη 

τη διάρκεια της χρήσης (πχ εσωτερικός έλεγχος) 

➔ Τακτικός είναι αυτός που διενεργείται σε τακτικά διαστήματα σε 

συγκεκριμένες περιόδους (πχ ετήσιος έλεγχος οικονομικών καταστάσεων) 

➔ Έκτακτος χαρακτηρίζεται αυτός που διενεργείται όποτε κρίνεται αυτό 

επιβεβλημένο , σε τυχαία χρονική στιγμή 

Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί σε προληπτικό και κατασταλτικό 

➔ Προληπτικός , είναι ο έλεγχος που έχει ως σκοπό την πρόληψη λαθών κατά 

την τήρηση των λογαριασμών και διαδικασιών και γίνεται συνήθως από την 

ίδια την ελεγχόμενη την οικονομική μονάδα , πριν την διενέργεια των 

συναλλαγών 

➔ Κατασταλτικός είναι ο έλεγχος που γίνεται μετά την διενέργεια των 

συναλλαγών και έχει ως σκοπό την εύρεση και καταστολή εκούσιων ή 

ακούσιων σφαλμάτων , καταχρήσεων και άλλων ανωμαλιών.
17

 

Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο χαρακτηρίζεται ως εσωτερικός , 

εξωτερικός ή κυβερνητικός. 

➔ Εσωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπο που έχει την 

ιδιότητα του υπαλλήλου της ελεγχόμενης εταιρίας και σχετίζεται άμεσα με τα 

άτομα και τα στελέχη που καθορίζουν την πορεία της 

➔ Εξωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα της 

ελεγχόμενης εταιρίας , που δεν συσχετίζονται οικονομικά με αυτή ούτε με 

                                                           
16 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.6 

17 Γενικός επιθεωρητής δημοσίας διοίκησης , “εγχειρίδιο ελέγχου για τα ελεγκτικά σώματα και υπηρεσίες 

επιθεώρησης και ελέγχου” 2007 
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τους μετόχους ή τη διοίκηση της  

➔ Κυβερνητικός είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται από διάφορους κρατικούς 

ή ημικρατικούς φορείς.
18

 

Ανάλογα με το αντικείμενο του χαρακτηρίζεται ως 

➔ Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων , ο οποίος διαμορφώνει και εκφράζει 

γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρίας  

➔ Έλεγχος συμμόρφωσης , ο οποίος καθορίζει κατά πόσο η ελεγχόμενη εταιρία 

συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες ή συγκεκριμένες διαδικασίες  

➔ Λειτουργικός , ο οποίος προσδιορίζει την απόδοση , τις ευκαιρίες για απόδοση 

και υποβάλλει συστάσεις για περαιτέρω δράση 

➔ Έλεγχος διοίκησης ή έλεγχος αποδοτικότητας ή έλεγχος επιδόσεων , ο οποίος 

αξιολογεί τους στόχους της διοίκησης της εταιρίας και το βαθμό επίτευξή 

τους. 

➔ Κοινωνικός έλεγχος , ο οποίος επαληθεύει , επικυρώνει και επιβεβαιώνει τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνει και παρουσιάζει η κοινωνική λογιστική  

➔ Έλεγχος οικονομικού εγκλήματος και απάτης , ο οποίος έχει σκοπό μετά από 

έρευνα να αποκαλύψει τις απάτες σε οικονομικές συναλλαγές και λογιστικές 

καταστάσεις 

➔ Ειδικός έλεγχος , όταν δεν εμπίπτει σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες 

Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τον επιβάλλει , ο έλεγχος μπορεί να είναι 

υποχρεωτικός ή προαιρετικός 

➔ Ο υποχρεωτικός επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις , δικαστικές ή άλλες 

κρατικές υπηρεσίες  

➔ Ο προαιρετικός επιβάλλεται από την διοίκηση ή τους μετόχους της 

ελεγχόμενης εταιρίας. 

Ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου μπορεί να είναι καθολικός ή 

δειγματοληπτικός 

➔ Καθολικός είναι ο έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχεται διεξοδικά κάθε ενέργεια 

ή στοιχείο της ελεγχόμενης εταιρίας 

➔ Δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος που γίνεται στη βάση δείγματος  

Ανάλογα με τον τόπο διενέργειας του ελέγχου , μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

συγκεντρωτικός ή επιτόπιος 

                                                           
18 Καζαντζής Χ. , (2006) Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος : μια συστηματική προσέγγιση εννοιών αρχών και 

προτύπων. Εκδόσεις Business Plus. Αθήνα. 
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➔ Συγκεντρωτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται στην έδρα του ελεγκτικού 

οργάνου  

➔ Επιτόπιος , ο έλεγχος που διενεργείται στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα. 

Ανάλογα με τον τομέα που διερευνά σε διαχειριστικό , διοικητικό και φορολογικό  

➔ Διαχειριστικός είναι ο έλεγχος που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των 

οικονομικών της εταιρίας 

➔ Διοικητικός είναι ο έλεγχος που ασχολείται με τη διαπίστωση της ορθής και 

πιστής εφαρμογής των ακολουθούμενων διαδικασιών 

➔ Φορολογικός είναι ο έλεγχος που αποβλέπει στην  ορθή τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας 

 

3.3.1 Σχέση εξωτερικού - εσωτερικού ελέγχου 

 

 

        Ο εσωτερικός έλεγχος διαφέρει σε σχέση με τον εξωτερικό έλεγχο τόσο στο 

αντικείμενο του ελέγχου (τι ελέγχεται) όσο και στο υποκείμενο του ελέγχου (ποια 

πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο) καθώς επίσης και στις διαδικασίες ελέγχου 

(τεχνικές ελέγχου). Ο εξωτερικός έλεγχος περιορίζεται στην εξέταση και πιστοποίηση 

των οικονομικών καταστάσεων ενός φορέα βάση της επιθυμίας των εξωτερικών 

χρηστών. Αντικείμενό του είναι η διαπίστωση της ειλικρινούς και ακριβοδίκαιης 

εικόνας της χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν 

αποτελούν μέρος της οργάνωσης , αλλά ασχολούνται με αυτή. Οι στόχοι τους 

καθορίζονται κατά κύριο λόγο από το νόμο.
19

 Αντίθετα , ο εσωτερικός έλεγχος 

προέρχεται από την επιθυμία του διοικητικού συμβουλίου να λαμβάνει πληροφορίες 

που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του και ελέγχει το σύνολο των 

διευθύνσεων , τμημάτων , υπηρεσιών , λειτουργιών , δραστηριοτήτων όπως και τις 

πολιτικές , διαδικασίες , κανονισμούς , πρακτικές που συνθέτουν το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου του φορέα. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν μέρος της 

οργάνωσης. Οι στόχοι τους καθορίζονται από τα επαγγελματικά πρότυπα και το 

διοικητικό συμβούλιο.
20

 Ο εξωτερικός έλεγχος είναι κυρίως κατασταλτικός ενώ ο 

σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίως προληπτικό χαρακτήρα. 

                                                           
19 , 20 Βασίλειος Ι. Λουμιώτης (2015) Εφαρμοσμένη ελεγκτική των επιχειρήσεων. Αθήνα 2015 1η έκδοση 
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        Οι εξωτερικοί ελεγκτές αποτελούν ανεξάρτητα όργανα χωρίς να βρίσκονται σε 

σχέση άμεσης εξαρτημένης εργασίας από τον ελεγχόμενο φορέα ενώ οι εσωτερικοί 

είναι υπάλληλοι της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας γεγονός που μπορεί να 

επηρεάσει την αντικειμενικότητά τους.  

        Η καλή συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών παρέχει τη 

βεβαιότητα ότι καμία περιοχή δεν μένει εκτός ελέγχου και μπορεί να εξασφαλίσει την 

ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την αποφυγή διπλής εργασίας.  

Η τακτική τους επαφή επιβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους ώστε να συζητούν το 

ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου το οποίο πρέπει να 

λαμβάνει υπόψιν του ο εξωτερικός ελεγκτής στο δικό του σχεδιασμό ελέγχου καθώς 

και η επισκόπηση του έργου της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και της υλοποίησης 

των σχετικών προγραμμάτων ελέγχου (με επισκόπηση φακέλων ελέγχου , φύλλων 

ελέγχου , εκθέσεων ελέγχου , ευρημάτων και εισηγήσεων για βελτίωση).  

 Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο 

(Ward and Robinson 1980 , Brown 1983 , Schieder 1984 , Wallace 1984 , Berry 1984, 

Mautz 1984 , Reinstein et al. 1994 , Ettredge et al. 2000 , Felix et al. 2001 , Goodwin 

and Kent 2006) παρουσιάζουν την αλληλεξάρτηση εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου η οποία μπορεί να συνδράμει τόσο στην ενδυνάμωση του εσωτερικού 

ελέγχου , όσο του εξωτερικού καθώς επίσης και της ίδιας της οικονομικής μονάδας. 

        Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε επιχειρήσεις που οι αποφάσεις λαμβάνονται 

αποκλειστικά από ένα μέτοχο , ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως υποκατάστατα (σε αυτή την περίπτωση , η ύπαρξη ενός κυρίαρχου 

μετόχου οδηγεί σε αυξημένη απαίτηση για εξωτερικό έλεγχο). Συνήθως , όμως , 

υπάρχουν περισσότεροι μέτοχοι οπότε υποστηρίζεται η συμπληρωματική σχέση των 

ελέγχων. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές βοηθούν την εταιρική 

διακυβέρνηση να πραγματοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά την αποστολή της 

οικονομικής μονάδας (Colbert 2002) . 

 Στις εταιρίες που υπάρχει διαδικασία εσωτερικού ελέγχου , ο εξωτερικός 

ελεγκτής μπορεί να προσδιορίσει διαφορετικά την ακρίβεια , την αξιοπιστία και την 

εύλογη παρουσίαση των ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων. Αντίστοιχα , η 

ύπαρξη εξωτερικού ελεγκτή κάνει αποτελεσματικότερο τον εσωτερικό έλεγχο και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τον εξωτερικό 
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έλεγχο. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 610
21

 η ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή δεν μειώνεται 

από τη χρήση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Κατά το πρότυπο αυτό , οι 

εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να κρίνουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου ώστε να καθορίσουν εάν και σε ποιο βαθμό πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών. Για να διαπιστώσει ο 

εξωτερικός ελεγκτής την επάρκεια της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών , πρέπει 

να αξιολογήσει την αντικειμενικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή , τη 

τεχνική του ικανότητα , το εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών διενεργείται με 

τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και το εάν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 

επικοινωνία με τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Οι εξωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται (Nashwa , 2005) να : 

o επιβλέπουν τους εσωτερικούς ελέγχους και να συμμορφώνουν τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης με τους νόμους και τους κανονισμούς 

o εντοπίζουν πιθανές αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους 

o αναγνωρίζουν την επίδραση πιθανόν αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου στην 

ακρίβεια οικονομικών πληροφοριών ή στη συμμόρφωση με τους νόμους και 

τους κανονισμούς 

o καθορίζουν την πιθανότητα να μην είναι επαρκείς οι διαδικασίες εσωτερικού 

ελέγχου κατά τον έγκαιρο εντοπισμό λαθών και παρατυπιών 

o γνωρίζουν τις περιοχές κινδύνου και των δραστηριοτήτων που αφορούν οι 

κίνδυνοι 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής ενημερώνει τους εσωτερικούς ελεγκτές επί 

σημαντικών ζητημάτων που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. Προκειμένου ο εξωτερικός ελεγκτής  να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη 

εργασία των εσωτερικών ελεγκτών , πρέπει να αξιολογήσει και να διενεργήσει 

διαδικασίες ελέγχου επί αυτής της εργασίας ώστε να κρίνει την επάρκεια της για τους 

σκοπούς του δικού του ελέγχου. Εάν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών , πρέπει να συμπεριλάβει στη τεκμηρίωση ελέγχου τα 

εξαχθέντα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της επάρκειας της εργασίας τους , 

καθώς και τις διενεργηθείσες διαδικασίες ελέγχου επί αυτής της εργασίας.
22

 

 

                                                           
21 ΔΠΕ 610 , Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.289 

22 ΔΠΕ 610 , Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ), 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.293 
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Πίνακας 1 : Διαφορές εσωτερικού - εξωτερικού ελέγχου
23 

 

 

                                                           
23 Atanasiu Pop , Cristina Bota – Avram , Florin Bota – Avram , «The relationship between internal and external 

audit” , 2008 
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Ομοιότητες εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου  

 

 Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος εξυπηρετούν τη λειτουργία 

και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. 

Αποτελούν διαδικασίες που διέπονται από ένα σύνολο διεθνών προτύπων και 

επιδιώκουν τη στενή συνεργασία μεταξύ τους. Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του εσωτερικού και του εξωτερικού 

ελέγχου. Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να είναι 

ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του οποιού τα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα διατυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου.  

 

3.4 Υποκείμενο ελέγχου - διακρίσεις ελεγκτών 

 

 

Το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο (υποκείμενο του ελέγχου) καλείται 

ελεγκτής. Οι ελεγκτές μπορούν να είναι
24

 εξωτερικοί  , εσωτερικοί , κυβερνητικοί ή 

ελεγκτές οικονομικού εγκλήματος. 

❖ Εξωτερικοί ελεγκτές είναι οι ελεγκτές οι οποίοι δεν ανήκουν στο ανθρώπινο 

δυναμικό του ελεγχόμενου φορέα. Ονομάζονται ορκωτοί λογιστές και είναι 

ειδικοί επαγγελματίες , αναγνωρισμένοι από την πολιτεία που έχουν ως 

καθήκον τον υπεύθυνο αντικειμενικό και ανεπηρέαστο έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων , επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρέπει να 

διακρίνονται για το κύρος τους , την αμεροληψία , την ευθυκρισία , την 

εχεμύθεια και το ήθος τους καθώς επίσης και για την ειδική επιστημονική 

κατάρτιση και πείρα. Κυρίως όμως πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από 

οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους. Ο χρόνος παραμονής του ελεγκτή 

στην υποέλεγχο εταιρία πρέπει να τον αποτρέπει από τη δημιουργία σχέσεων 

με τα μέλη της εταιρίας και να ενισχύει την ανεξαρτησία του ώστε να 

διαφυλάττονται τα συμφέροντα της μειοψηφίας των μετόχων και των 

εξωτερικών χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Η πολιτεία με το νδ.3329/55 ίδρυσε το σώμα ορκωτών λογιστών 

(ΣΟΛ). Το ΣΟΛ αποτελούσε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 

                                                           
24 Καζαντζής Χ. , (2006) Ελεγκτική & εσωτερικός έλεγχος : μια συστηματική προσέγγιση εννοιών αρχών και 

προτύπων. Εκδόσεις Business Plus. Αθήνα, σ.88 
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λειτουργούσε βάση συγκεκριμένων νόμων και διοικητικών πράξεων. Σκοπός 

του ήταν η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάση φύσεων οικονομικών 

οργανισμών της χώρας. Με το ΠΔ.226/92 καταργήθηκε το ΣΟΛ ως νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάστηκαν Οι 

έλεγχοι πλέον μπορούν να γίνουν από ελεγκτικής εταιρίες τις οποίες ελέγχει 

και αξιολογεί εποπτικό συμβούλιο. Η οδηγία 2006/43 ΕΚ συνέβαλε στην 

υιοθέτηση ενός βελτιωμένου νομικού πλαισίου ως προς το επάγγελμα των 

ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Το κείμενο της οδηγίας προβλέπει τη ρύθμιση 

βασικών παραμέτρων του ελεγκτικού επαγγέλματος όπως τη καθιέρωση 

εποπτικής αρχής , τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και επιβολής πειθαρχικών 

κυρώσεων , τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του ελεγκτή και 

του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου. Τα όργανα του σώματος ορκωτών 

ελεγκτών – λογιστών (ΣΟΕΛ) είναι το εποπτικό , επιστημονικό , και το 

πειθαρχικό συμβούλιο.  

❖ Εσωτερικοί ελεγκτές είναι στελέχη υψηλών προδιαγραφών (με καθολική 

γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δρα ο φορέας) της 

ίδιας της επιχείρησης που υπάγονται οργανωτικά απευθείας στη διοίκηση της 

ή στην επιτροπή ελέγχου ώστε να είναι ανεξάρτητοι από επιρροές των 

ελεγχόμενων για αυτό και είναι ανεξάρτητοι από τους υπεύθυνους τον 

ελεγχόμενων τμημάτων αλλά δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από την 

επιχείρηση με την οποία τους συνδέει υπαλληλική σχέση. Παρέχουν στη 

διοίκηση της επιχείρησης πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της.  

❖ Κυβερνητικοί ελεγκτές : 

● φορολογικοί ελεγκτές που αποβλέπουν στον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης και στον επανέλεγχο των φορολογικών 

υποχρεώσεων των  φορολογουμένων μέσω του φορολογικού ελέγχου 

● ελεγκτές του ελεγκτικού συνεδρίου που ασκούν τον δικαστικό έλεγχο 

της δημόσιας διαχείρισης και της διαχείρισης των ΟΤΑ και των 

ΝΠΔΔ. 

● ελεγκτές γενικού λογιστηρίου του κράτους οι οποίοι εποπτεύονται από 

το υπουργείο οικονομικών και διενεργούν ελέγχους προληπτικού 

χαρακτήρα που αφορούν την νομιμότητα και πληρότητα των 
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ενταλμάτων πληρωμής δαπανών που εκδίδονται από τις διάφορες 

δημόσιες υπηρεσίες. 

● γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης που διασφαλίζει την ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης , 

παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων και 

τέλος εντοπίζει φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης 

● συμβούλιο επιθεώρησης ελεγκτών δημόσιας διοίκησης 

❖ Ελεγκτές οικονομικού εγκλήματος όπως είναι η υπηρεσία ειδικών ελέγχων 

που έχει ως σκοπό την αποκάλυψη και καταστολή οικονομικού εγκλήματος , 

η οποία υπάγεται απευθείας στον υπουργό οικονομικών. Σκοπός της είναι η 

πρόληψη παραβάσεων και παράνομων πράξεων ,  η δίωξη των υπευθύνων και 

η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του οικονομικού δημοσίου. 

 

3.4.1 Επιτροπή ελέγχου 

 

 

        Η επιτροπή ελέγχου συμβάλλει στην ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των 

ελεγκτών και ενισχύει τη θέση των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών
25

. Επιλέγει 

τους εξωτερικούς ελεγκτές και το διευθυντή εσωτερικού ελέγχου. Απαρτίζεται από 

τρία ως έξι μέλη που είναι ανεξάρτητα από τη διοίκηση της επιχείρησης και ένα 

τουλάχιστον ειδικό σε χρηματοοικονομικά θέματα. Τα μέλη της πρέπει να έχουν : 

➢ δεξιότητες επικοινωνίας και δυνατότητα συνεργασίας 

➢ γνώση των αναγκών , των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών της επιτροπής 

➢ γνώση και πείρα σε θέματα λογιστικής και ελέγχου 

➢ προθυμία να ασχοληθούν με διφορούμενα και αμφισβητούμενα θέματα 

Κύρια αρμοδιότητά της είναι η εποπτεία των διαδικασιών κατάρτισης 

οικονομικών καταστάσεων και η διασφάλιση της ποιότητά τους , αποτρέποντας και 

εκμηδενίζοντας τις περιπτώσεις απάτης. Η λειτουργία της είναι υποχρεωτική για τις 

εισηγμένες εταιρείες βάση του νομοθετικού πλαισίου για την ενίσχυση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και τον κανονιστικών ρυθμίσεων των χρηματιστηριακών και 

εποπτικών αρχών. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων οφείλει να 

είναι ανεξάρτητη , ικανή , οικονομικά αυτοτελής , επαρκώς εφοδιασμένη και καλά 

                                                           
25 Jenny Stewart , Lois Munro (2007) “The Impact of Audit committee Existence and Audit Committee Meeting 

Frequency on the External Audit : Perceptions of Australian Auditors” 
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αμειβόμενη (DeZoort και Salterio 2001). Τα καθήκοντα της πρέπει κανονικά να 

περιλαμβάνουν (Cadbury 1992) : 

 σύσταση του διορισμού του εξωτερικού ελεγκτή και της αμοιβής του (πρέπει 

να εξετάσει τους παράγοντες : ανεξαρτησία ελεγκτών , φήμη και αμοιβή 

ελεγκτικής εταιρείας , το πεδίο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία , την 

εμπειρία της και τα πρότυπα ποιότητας και ελέγχου που εφαρμόζει) 

 έλεγχο των απολογισμών πριν από την υποβολή τους στο διοικητικό 

συμβούλιο 

 συζήτηση με τον εξωτερικό ελεγκτή για τη φύση και το πεδίο του ελέγχου 

 έλεγχο του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου 

 έλεγχο της διοικητικής επιστολής του εξωτερικού ελεγκτή και της δήλωσης 

της επιχείρησης που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο 

        Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να κατέχει ένα καταστατικό χάρτη όπου θα 

αναφέρονται η αποστολή της, οι στόχοι , η εξουσία , η οργάνωση και η μεθοδολογία 

της και ο οποίος θα πρέπει να καθιερώνει τις διαδικασίες της ψηφοφορίας , την 

ευθύνη των μελών και τη μέθοδο διορισμού τους (Nashwa 2005). 

 

3.5 Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας (ΚΕΔ) 

 

 

 Το ελεγκτικό επάγγελμα όπως και τα άλλα επιστημονικά επαγγέλματα 

διέπεται από αρχές και κανόνες ορισμένους από θεσμοθετημένους φορείς και από τα 

πρότυπα ηθικής δεοντολογίας. Η συμπεριφορά του ελεγκτή κατά την άσκηση του 

έργου του προσδιορίζεται από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας ο οποίος 

προσφέρει στα μέλη του κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη του έργου του και 

τα δεσμεύει ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά ο 

ελεγκτής
26

: 

➢ οφείλει να μεριμνά για την διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης ελεγκτή - 

ελεγχόμενου. Απαιτείται να αποκτά και να αναπτύσσει δεξιότητες να 

βελτιώνει τις γνώσεις του και να προβάλλει επαγγελματική αξιοπιστία 

➢ διατηρεί δικαιώματα που απορρέουν από την άσκηση των επαγγελματικών 

του καθηκόντων 

                                                           
26 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.49 
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➢ οφείλει να διακατέχεται από ειλικρίνεια , ακεραιότητα , αντικειμενικότητα , 

εμπιστοσύνη και ικανότητα θεμελιώδεις αξίες απαραίτητες για την εκτέλεση 

των ελεγκτικών του καθηκόντων 

➢ δεσμεύεται ότι οι ανάγκες τις ελεγχόμενης επιχείρησης , του επενδυτικού 

κοινού και του επαγγέλματός του βρίσκονται πέρα από κάθε προσωπικό και 

επαγγελματικό συμφέρον 

Η επαγγελματική δεοντολογία για τους ελεγκτές στοχεύει στο να εργαστεί ο ελεγκτής 

με τα υψηλότερα κριτήρια επαγγελματισμού , να πετύχει τα μέγιστα επίπεδα 

απόδοσης και να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δημοσίου συμφέροντος
27

. 

 

3.6 Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών 

 

 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών (Internation Federation of Accountants - IFAC) αναφέρεται στις γενικές 

αρχές και χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες λογιστές ή 

ελεγκτές μέλη της IFAC , οι επαγγελματίες μέλη ελεγκτικών εταιριών ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες και τέλος οι επαγγελματίες υπάλληλοι επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με αυτόν οι ελεγκτές επιβάλλεται να διαθέτουν
28

 : 

● ακεραιότητα (integrity). Ευθύτητα , εντιμότητα και ειλικρίνεια. 

● αντικειμενικότητα (objectivity). Δικαιοσύνη , αμεροληψία   

● εμπιστευτικότητα (confidentiality). Σεβασμός των εμπιστευτικών 

πληροφοριών που αποκτώνται κατά την παροχή των επαγγελματικών 

υπηρεσιών και μη αποκάλυψη τους χωρίς νόμιμο ή επαγγελματικό 

δικαίωμα ή καθήκον αποκάλυψης 

● επαγγελματική συμπεριφορά (proffesional behavior). Συνέπεια και 

αποχή από οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να δυσφημήσει το 

επάγγελμα 

                                                           
27 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.50 

28 Κατηγοριοποίηση από Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού 

ελέγχου : σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.52 
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● επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια (proffesional competence and 

due care). Συνεχής βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων του 

στα γνωστικά αντικείμενα της δουλειάς του , στην νομοθεσία και στις 

σύγχρονες τεχνικές. Επιμελής εφαρμογή των ισχυόντων λογιστικών 

και ελεγκτικών προτύπων και παροχή των υπηρεσιών του με δέουσα 

προσοχή και φροντίδα 

● επαγγελματικά κριτήρια (technical standards). Εκτέλεση των 

καθηκόντων του σύμφωνα με τα ανάλογα επαγγελματικά και τεχνικά 

κριτήρια. 

 

3.7 Ελεγκτική και πληροφοριακά συστήματα 

 

 

 Σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων συστατικών (μερικά των 

οποίων μπορεί να είναι πλήρη συστήματα από μόνα τους) που ολοκληρώνουν 

συλλογικά ορισμένους στόχους
29

. Κάθε σύστημα λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον του. 

Πληροφοριακό σύστημα (Information System) είναι το σύστημα που ο στόχος 

του είναι να ελέγχει / τεκμηριώνει τις διαδικασίες κάποιου άλλου συστήματος, το 

οποίο καλείται σύστημα στόχου. Δημιουργείται με σκοπό την εξαγωγή απαραίτητων 

πληροφοριών (που συμβάλουν στην ορθή λήψη αποφάσεων) και τον έλεγχο μέσω της 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που τροφοδοτούνται στο σύστημα.
30

 Τα 

πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται ανάλογα με τη φύση και τα διακριτά 

χαρακτηριστικά των ακολουθούμενων από την επιχείρηση διαδικασιών. 

 Πληροφοριακό σύστημα λογιστικής είναι εκείνο το σύστημα που έχει ως 

στόχο της επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν την παρακολούθηση των 

λογιστικών γεγονότων και τη λογιστική καταγραφή τους. Άλλα πληροφοριακά 

συστήματα μπορεί να είναι τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου 

δυναμικού , προγραμματισμού παραγωγής κ.α. 

 Κάθε πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα τα 

                                                           
29 Γκίνογλου Δ. , Ταχυνάκης Π. , Πρωτόγερος Ν. , (2004) Λογιστικά Πληοροφοριακά Συστήματα , εκδόσεις 

οίκου Rosili 

30 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.716 
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οποία υποστηρίζουν διαφορετικές διαδικασίες
31

. Τέτοια υποσυστήματα είναι: 

➢ το λειτουργικό. Υποστηρίζει το τμήμα βασικών λειτουργιών της επιχείρησης 

όπως παραγωγή , πωλήσεις κλπ και από αυτό το σύστημα πληροφορικής 

αντλεί πληροφορίες και τις μεταφέρει για επεξεργασία στο επόμενο 

υποσύστημα , το πληροφοριακό 

➢ το πληροφοριακό. Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και τις 

μορφοποιεί εξυπηρετώντας το επόμενο υποσύστημα , το διοικητικό 

➢ το διοικητικό. Λαμβάνει αποφάσεις αφού λάβει τις επεξεργασμένες 

πληροφορίες και τις μεταβιβάζει με μορφή εντολών στα άλλα δύο 

υποσυστήματα 

 Απαιτείται μεγάλη προσοχή ως προς την ασφάλεια και τη διαχείριση του κάθε 

υποσυστήματος γιατί το κάθε ένα επηρεάζει και επηρεάζεται από τα άλλα.  

 

3.7.1 Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

 Οι έλεγχοι των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν τις μεθόδους , 

πολιτικές και διαδικασίες που παρέχουν την διαβεβαίωση και ασφάλεια των 

πληροφοριών των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού , την ακρίβεια και 

αξιοπιστία των λογιστικών του στοιχείων και τη λειτουργική συμμόρφωση προς τα 

πρότυπα που όρισε η διοίκηση. Επιπλέον , συμβάλλουν στο μετριασμό των κινδύνων 

που συνδέονται με τη χρήση τεχνολογιών , στην ελαχιστοποίηση των καταστροφών 

των σφαλμάτων, της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και των παραβιάσεων 

ασφάλειας. 

 Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων (information systems audit) είναι η 

διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων προκείμενου να 

διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων 

μπορούν να εγγυηθούν την διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού (διασφάλιση 

ότι τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από βλάβη , καταστροφή , παράνομη 

χρήση και κλοπή), τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων (τα δεδομένα 

πρέπει να διαθέτουν πληρότητα , σαφήνεια , καθαρότητα , ακρίβεια , συνέπεια και η 

διασφάλιση αυτή έχει κόστος), την αποτελεσματική τους λειτουργία (ένα σύστημα 

                                                           
31 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.717 
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είναι αποτελεσματικό εφόσον εκπληρώνει τους στόχους του) και την αποδοτική 

κατανάλωση των πόρων
32

 (ένα σύστημα είναι αποδοτικό εφόσον επιτυγχάνει τους 

στόχους του χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες δυνατές εισροές).  

 

3.7.2 Κίνδυνοι πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

 Οι κίνδυνοι για τα πληροφοριακά συστήματα προέρχονται από ποικίλες πηγές 

και μπορούν να παρουσιαστούν σε κάθε στάδιο λειτουργίας των πληροφοριακών 

συστημάτων. Πρέπει να μελετώνται και να καταγράφονται όλοι οι γενικοί 

παράγοντες κινδύνου , από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης , 

να εξετάζονται ανά κατηγορία και ανά περίπτωση ως προς τη διαχείρισή τους. Οι 

κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι: 

➔ επιχειρησιακοί (business risks) οι οποίοι σχετίζονται με τη πιθανότητα μη 

επίτευξης επιχειρηματικών στόχων λόγω παραγόντων από το εξωτερικό και 

από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

➔ ελεγκτικοί (audit risks). Για τα πληροφοριακά συστήματα ένας τέτοιος 

κίνδυνος έχει ως αποτέλεσμα η γνώμη του ελεγκτή για την ομαλή και ορθή 

λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων να μην αντικατοπτρίζει την 

πραγματικότητα και να παρέχει στο κοινό στρεβλή πληροφόρηση 

➔ κίνδυνοι ασφαλείας (security risks). Σχετίζονται άμεσα με τη μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα η οποία μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάγνωση απορρήτων πληροφοριών και οικονομικών 

στοιχείων και την κλοπή δεδομένων. 

➔ κίνδυνοι συνέχειας (continuity risks). Σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την 

ανάκτηση πληροφοριών έπειτα από βλάβη ή καταστροφή του συστήματος 

 

3.7.3 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

 Η μείωση των κινδύνων από τις υπάρχουσες απειλές και η πρόληψη και 

                                                           
32 Qing Hu , Paul Hart , Donna Cooke (2007) The role of external and internal influences on information system 

sequrity – a neo-institutional perspective 
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ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών των χρηστών σχετίζεται με την ασφάλεια 

των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ως ασφάλεια πληροφοριακού συστήματος νοείται ένα οργανωμένο πλαίσιο 

από αρχές , πολιτικές , διαδικασίες , τεχνικές και μέτρα που απαιτούνται για την 

προστασία του. Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με: 

❏ τη πρόληψη (prevension). Αφορά λήψη μέτρων για την προστασία του 

πληροφοριακού συστήματος από τυχόν φθορές 

❏ την ανίχνευση (detaction). Αφορά λήψη μέτρων για τον εντοπισμό 

λεπτομερειών σχετικά με το γεγονός της ζημίας που υπέστη το πληροφοριακό 

σύστημα 

❏ την αντίδραση (reaction). Αφορά λήψη μέτρων για την αποκατάσταση ενός 

πληροφοριακού συστήματος 

❏ την προστασία (protection) 

❏ τον έλεγχο (audit) 

 

3.7.4 Μηχανισμοί ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

 Οι μηχανισμοί ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων αναπτύχθηκαν για να 

επιβεβαιώσουν ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι της διοίκησης του συστήματος είναι 

επιτεύξιμοι και οποιαδήποτε ανεπιθύμητα γεγονότα σχετικά με την ασφάλεια θα 

αποφευχθούν ή θα εντοπιστούν ή θα διορθωθούν. Οι μηχανισμοί ελέγχου μπορεί να 

είναι
33

 προληπτικοί (ελέγχουν τη λειτουργία και την είσοδο στο σύστημα , 

προσπαθούν να προβλέψουν πιθανά προβλήματα και να κάνουν τις απαραίτητες 

διορθώσεις) , διαγνωστικοί (εντοπίζουν προβλήματα μετά την εκδήλωσή τους και 

αναφέρουν την εκδήλωση του προβλήματος) ή επανορθωτικοί (επιδιορθώνουν 

προβλήματα που ανακαλύφθηκαν από διαγνωστικούς μηχανισμούς ελέγχου , 

διορθώνουν λάθη που προέρχονται από αστοχία υλικού , μεταβάλλουν τα 

πληροφοριακά συστήματα για να ελαχιστοποιήσουν μελλοντικές εμφανίσεις του 

προβλήματος και ελαχιστοποιούν την επίδραση μιας απειλής) 

 

                                                           
33 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.727 
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3.7.5 Είδη ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων 

 

 

 Η προστασία του περιεχομένου των πληροφοριακών συστημάτων και των 

αρχείων της επιχείρησης καθώς και η αξιοπιστία των πληροφοριών που αυτά 

περιέχουν απαιτεί τον έλεγχο των συστημάτων. 

Οι έλεγχοι μπορεί να είναι
34

: 

● γενικοί. Εφαρμόζονται για να εξεταστεί η επάρκεια ολόκληρου του 

συστήματος ελέγχου 

○ διοικητικοί. Σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και τη 

λειτουργική παραγωγικότητα του οργανισμού 

○ έλεγχοι για περιορισμό πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα 

○ έλεγχοι για περιορισμό της λογικής πρόσβασης σε δεδομένα (software 

and data) 

● έλεγχοι εφαρμογών. Σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες που 

εκτελούνται στο επίπεδο κάθε συστήματος 

● έλεγχοι συνέχειας. Είναι έλεγχοι backup , με καθιέρωση διαδικασιών 

αντιγραφής και επαναφοράς των αρχείων σε τακτά και προκαθορισμένα 

χρονικά διαστήματα 

● έλεγχοι αποκατάστασης ζημιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Κατηγοριοποίηση από Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού 

ελέγχου : σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.728 
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4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

 

 Εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται από πρόσωπα που δεν 

ανήκουν και δεν συνδέονται με υπαλληλική σχέση με την ελεγχόμενη εταιρία.
 

Περιλαμβάνει κυρίως τον λογιστικοδιαχειριστικό έλεγχο που έχει ως στόχο την 

πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ο κίνδυνος λήψης λανθασμένων αποφάσεων από 

εκείνους που επενδύουν χρηματικά ποσά στην εταιρία , χωρίς να συμμετέχουν στη 

διοίκηση , θα ήταν μεγάλος αν δεν υπήρχε θεσμοθετημένη η υποχρέωση ελέγχου των 

διαδικασιών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η θεσμοθέτηση κανόνων για 

τον έλεγχο των διαδικασιών και της εφαρμογής αυτών από τα μέλη της επιχείρησης 

έγινε με νομοθετική διάταξη η οποία παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου στα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν μέλη του ΣΟΕΛ (νόμος 

1969/91). Με αυτή τη νομοθετική διάταξη ιδρύθηκε το σώμα ορκωτών λογιστών 

ΣΟΕΛ , απελευθερώνοντας το επάγγελμα του ελεγκτή. Στους ελεγκτές παρέχεται η 

δυνατότητα να ιδρύουν ελεγκτικές εταιρίες (ν.3693/08) εφόσον
35

: 

➢ τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους για λογαριασμό των ελεγκτικών 

εταιριών έχουν την ιδιότητα του ελεγκτή 

➢ η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφων της ελεγκτικής εταιρίας κατέχεται από 

πρόσωπα που έχουν επαγγελματική άδεια 

➢ η πλειοψηφία του οργάνου της διοίκησης της ελεγκτικής εταιρίας ανήκει σε 

πρόσωπα που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

➢ τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα 

επαγγελματικής εντιμότητάς 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.85 
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4.1 Εξωτερικοί ελεγκτές 

 

 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένου 

επαγγελματικού φορέα ορκωτών λογιστών ή ελεγκτών , ανεξάρτητος από την 

ελεγχόμενη εταιρία και ελεύθερος από κάθε είδους εξωτερική πίεση ώστε να 

αποκλείεται ο επηρεασμός του τρόπου σκέψης του. Απαιτείται να διαθέτει τις 

κατάλληλες γνώσεις, να έχει εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια ώστε να 

εφαρμόσει τα κατάλληλα κριτήρια ελέγχου , να εξασκήσει τις ελεγκτικές ικανότητές 

του ως προς τη συλλογή ικανοποιητικών ελεγκτικών στοιχείων και να αξιολογήσει τα 

στοιχεία αυτά.
36

 

 Ο ορκωτός ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 16 , παρ. 1 του π.δ. 226/1992 

εξετάζει τα τηρούμενα βιβλία και αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά 

στοιχεία της ελεγχόμενης μονάδας και αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον 

οι ελεγχθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

σφάλματα και εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 

των εργασιών της μονάδας κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Τεκμηριώνει τις 

παρατηρήσεις και το πόρισμα του με τα φύλλα εργασίας , διατυπώνει το 

πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου το οποίο υποβάλλεται στον εντολέα του ελέγχου και 

στο όποιο περιλαμβάνονται όσα ορίζονται από το άρθρο 37 του ν.2190/1920. Το 

εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται και στο διοικητικό 

συμβούλιο ή τον διαχειριστή της ελεγχόμενης μονάδας. 

Κατά το χρόνο εκτέλεσης του ελεγκτικού του έργου , ο ελεγκτής οφείλει , να 

ασκεί το έργο του με τον ανάλογο επαγγελματισμό ακολουθώντας τις αρχές και τους 

κανόνες του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Ο ελεγκτής δεν πρέπει να παρέχει 

εγγύηση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδη λάθη και 

λογιστικές παραλήψεις αλλά εύλογη διασφάλιση. 

 Οι εξωτερικοί ελεγκτές ή ορκωτοί ελεγκτές λογιστές , κατά το π.δ. 226/92 , 

άρθρο 3 
37

 

★ είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια υπεύθυνου αντικειμενικού και ανεξάρτητου 

ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων: 

                                                           
36 Φ.Ε.Κ. 364/B/7.5.1997 Κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας 

37 Κάντζος Κωσταντίνος , (2006). Ελεγκτική : Θεωρία και πρακτική (Β Έκδοση).Αθήνα , Σταμούλης 

 

http://www.soel.gr/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
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➢ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πλην δήμων και κοινοτήτων 

➢ νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή 

κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν 

ιδιαιτέρων προνομιών 

➢ τραπεζών , ασφαλιστικών εταιριών , εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου , εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων , 

εταιριών χρηματοδοτικών μισθώσεων και ενώσεων συνεταιριστικών 

οργανώσεων 

➢ ανωνύμων εταιριών , εταιριών περιορισμένης ευθύνης , ετερορρύθμων 

κατά μετοχές εταιριών (άρθρο 42α Ν.2190/1920) και των 

κοινοπραξιών αυτών 

➢ ανωνύμων εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο και ανωνύμων εταιριών που το μετοχικό τους κεφάλαιο 

έχει , εν όλο ή εν μέρει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή 

➢ εταιριών ή οργανισμών που υπάγονται βάση νόμου στον υποχρεωτικό 

έλεγχο ορκωτών ελεγκτών  

➢ ενοποιημένων λογαριασμών του α άρθρου 100 παρ. 1 του Ν.2190/20 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο ευρύτερος δημόσιος τομές που 

δεν αναφέρεται στα παραπάνω άρθρα , ελέγχεται από το ελεγκτικό 

συνέδριο του κράτους  

★ οι ορκωτοί ελεγκτές είναι επίσης αποκλειστικώς αρμόδιοι για την διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης (που διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή με δικαστική πράξη κατά την διάρκεια δίκης 

ή με δικαστική απόφαση) πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή 

κατάστασης οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου , δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου , κοινοπραξίες , ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, 

που απαιτεί λογιστικές γνώσεις
38

 

★ όπου τα εμπορικά βιβλία συνιστούν μέσα αποδείξεως , το δικαστήριο αντί της 

εμφανίσεως βιβλίων μπορεί να διατάξει (είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ’ αίτηση 

ενός των διαδίκων) έλεγχο και θεώρηση βιβλίων από ορκωτό λογιστή 

 Στο άρθρο 4 του π.δ. 292 αναφέρεται ότι ο ορκωτός λογιστής μπορεί να 

αρνηθεί την διενέργεια ελέγχου ή να ζητήσει τη διακοπή του ελέγχου που ήδη έχει 

                                                           
38 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, σ.91 
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αρχίσει , επικαλούμενος συγκεκριμένους λόγους τους οποίους γνωστοποιεί στον 

ελεγχόμενο και αναφέρει στο εποπτικό συμβούλιο του σώματος. Στη περίπτωση αυτή 

το εποπτικό συμβούλιο αφού εξετάσει τους λόγους αυτούς και αν διαπιστώσει την 

σοβαρότητά τους απαλλάσσει τον ελεγκτή από την διενέργεια του ελέγχου (δεν τον 

απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς τον ελεγχόμενο για αποζημίωση σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής του ελέγχου). Υπάρχει και η περίπτωση ο 

ελεγχόμενος να ζητήσει την εξαίρεση του ορισθέντος ορκωτού ελεγκτή για λόγους 

που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Για την αίτηση της εξαιρέσεως αυτής 

αποφαίνεται το εποπτικό συμβούλιο του σώματος ορκωτών ελεγκτών. 

 

4.1.1 Προσόντα ορκωτού ελεγκτή 

 

 Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής , πέραν 

των αυτών που καθορίζονται στο π.δ.226/1992 όπως η υπηκοότητα κράτους 

ευρωπαϊκής ένωσης κατοχή πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή 

ισότιμου αλλοδαπής κ.α. , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

ελέγχου και να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των πορισμάτων του 

ελέγχου , πρέπει να είναι
39

: 

➢ ακεραιότητα χαρακτήρα και αναμφισβήτητη αρετή (υπεύθυνος , έντιμος , 

δίκαιος και ειλικρινής κλπ) 

➢ άρτια θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση 

➢ ικανότητα να εκφράζει ορθολογικά τις γνώσεις του 

➢ ανεπίληπτο ήθος 

 

4.1.2 Θεμελιώδες αρχές ελεγκτικού επαγγέλματος 

 

 

 Από τη στιγμή που το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι μέλος της 

Internation Federation Of Accountants (IFAC) το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτού 

λογιστή ασκείται μέσα στο πλαίσιο διεθνών ευρωπαϊκών προτύπων της IFAC. Οι 

θεμελιώδες αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος όπως προσδιορίζονται από τα 

                                                           
39 Καζαντζής “Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος” 2006, σ.92 
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ελεγκτικά πρότυπα της IFAC , είναι
40

: 

● οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα 

επαγγελματικά προσόντα όπως ορίζονται από την 8η οδηγία 84/253 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η ελληνική 

νομοθεσία (π.δ. 226/1992)  

● οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής 

και λειτουργικής ανεξαρτησίας  

● οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και 

υπευθυνότητα ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 

πορισμάτων ελέγχου 

● οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να ασκούν το έργο τους σύμφωνα με τα 

διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και την ισχύουσα εσωτερική και κοινοτική 

νομοθεσία (π.δ. 226/1992) 

 

 

 

4.1.3 Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΣΟΕΛ 

 

 

 Το Σώμα ορκωτών λογιστών , μέσω του κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας, διασφαλίζει την ποιότητα και την βελτίωση της διαφάνειας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ορκωτούς λογιστές με σκοπό την προστασία του 

ηθικού και επαγγελματικού κύρους των μελών και των νόμιμων δικαιωμάτων του 

κάθε ελεγχόμενου. Ο ελεγκτής οφείλει
41

: 

➔ να παρέχει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες κατά τρόπο που να διασφαλίζει 

τη νομιμότητα της παροχής αυτών και την εγκυρότητα της έκφρασης της 

επαγγελματικής του γνώμης (άρθρο 3) 

➔ να εκτελεί το ελεγκτικό του έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο 

από κάθε είδους επιρροή ώστε να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη 

(άρθρο 4). Όταν οι συνθήκες δημιουργούν πρόβλημα είτε στην ανεξαρτησία 

είτε στην αντικειμενικότητά του , οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει την 

                                                           
40 Porter B. , Simon J. (2004) “Principles of External Auditing” , John Wiley & Sons , West Sussex , England 

41 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.67 
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ελεγκτική εργασία 

➔ να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή 

πληροφορίες που γνωρίζει κατά την εκτέλεση του έργου του εκτός αν 

υποχρεούται από τον νόμο , τα επαγγελματικά πρότυπα και τις οδηγίες που 

έχουν εκδοθεί από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος (άρθρο 5) και να 

υπενθυμίζει στους βοηθούς του αυτή την υποχρέωση 

➔ να ακολουθεί τα εγκεκριμένα από το Εποπτικό Συμβούλιο ελεγκτικά και 

διεθνή πρότυπα , τις οδηγίες και κανόνες , καθώς και να τηρεί για χρονικό 

διάστημα 5 τουλάχιστον ετών μετά τον έλεγχο , σε ιδιαίτερο φάκελο τα φύλα 

εργασίας και τα λοιπά στοιχεία του ελέγχου , τα οποία οφείλει να παραδίδει 

όταν ζητηθούν στο Εποπτικό Συμβούλιο του σώματος (άρθρο 6)  

➔ να μη διαφημίζει και να μην προβάλει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες - 

ικανότητες όπως και το όνομα ή την εταιρική του επωνυμία κατά τρόπο που 

να υποβαθμίζει το ελεγκτικό επάγγελμα (άρθρο 7) 

➔ να συμπεριφέρεται με ευγένεια , ειλικρίνεια και εκτίμηση σε όλα τα μέλη του 

σώματος , παρόντα ή απόντα , και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους 

που απορρέουν από την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων 

(άρθρο 8). Αν του ανατεθεί υποχρεωτικός έλεγχος που προηγουμένως 

ασκούσε άλλος ελεγκτής , οφείλει να ρωτήσει εγγράφως και να λάβει 

εγγράφως απάντηση από τον προηγούμενο ελεγκτή για τους λόγους στους 

οποίους οφείλεται η απομάκρυνση του από τον έλεγχο 

➔ να προστατεύει το κύρος του σώματος και των μελών του (άρθρο 9) 

 

4.1.4 Ελεγκτική αμοιβή 

 

 

 Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) μετά την πρόταση 

του εποπτικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) 

καθόρισε με αποφάσεις της της ελάχιστες αναγκαίες ώρες για τη διενέργεια του 

υποχρεωτικού ελέγχου , το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης των ελεγκτών καθώς 

και το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στους τακτικούς ελέγχους. 

 Η αμοιβή του ελέγχου καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών , βάση 

των προϋπολογιζόμενο ωρών διενέργειας του ελέγχου χωρίς να όμως να είναι 
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κατώτερη του πενταπλάσιου ποσού του ωρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατά ώρα 

απασχολήσεως
42

. Οι νόμιμοι ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρίες υποχρεούνται να 

υποβάλουν προς την ΕΛΤΕ και να δημοσιοποιούν στον διαδικτυακό τους τόπο την 

ετήσια έκθεση διαφάνειας όπου θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο καθορισμού της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών , μετόχων ή εταίρων ή 

ιδιοκτητών.  

 

4.1.5 Ελεγκτική θητεία 

 

 

 Ο ανώτατος χρόνος παραμονής του ορκωτού ελεγκτή στην ελεγχόμενη 

εταιρία ορίζεται στα 5 έτη
43

 , στα πλαίσια προστασίας και περιφρούρησης της 

επαγγελματικής του ανεξαρτησίας. Ο ελεγκτής μπορεί να επανέλθει στα ελεγκτικά 

του καθήκοντα στην ίδια ελεγχόμενη εταιρία αφού περάσουν 2 έτη από τον τελευταίο 

έλεγχο. 

 Επειδή η απειλή λόγω εξοικείωσης (δημιουργία σχέσεων με τα μέλη της 

ελεγχόμενης εταιρίας) είναι ιδιαίτερα σημαντική και επειδή πρέπει να εξασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή , στο πλαίσιο του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 

εισηγμένων εταιριών , το ΔΠΔΠ (Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας) απαιτεί την 

εναλλαγή του κύριου εταίρου ανάθεσης μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , 

που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τα 7 έτη
44

. 

 

4.1.6 Η ευθύνη του ορκωτού λογιστή 

 

 

 Οι ορκωτοί ελεγκτές , που αναλαμβάνουν να ελέγξουν χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μιας εταιρίας , έχουν την υποχρέωση να εκτελέσουν το έργο τους 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 

καθώς και τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους κανόνες 

δικαίου όταν η ελεγχόμενη εταιρία ζημιωθεί από την άσκηση καθηκόντων του 

ελεγκτή (πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ζημιά προκλήθηκε από τη χρήση της έκθεσης 

                                                           
42 Άρθρο 32 παράγραφος 1 νόμος 2076/92 

43 άρθρο 18 , παράγραφος 2 , εδάφιο β , π.δ.226/92 

44 ΔΠΔΠ 1 , παράγραφος 12 , εδάφιο γ 
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ελέγχου που εξέδωσε ο ελεγκτής) έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αγωγή κατ’ 

αυτού για παράβαση σύμβασης ή για δόλο ή για αμέλεια κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών του καθηκόντων. 

 

4.1.6.1 Αστική ευθύνη (ευθύνη αποζημίωσης προς ζημιωθέντα πρόσωπα) 

 

 

 Παρόλο που οι νόμιμοι ελεγκτές δεν εγγυώνται την ακρίβεια των οικονομικών 

μεγεθών που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις , θεωρούνται 

υπεύθυνοι για την παραπλανητική εικόνα που μπορεί να παρουσιάσουν αυτές σε 

τρίτους.  

 Προβλέπεται από το νόμο ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών , για κάθε 

ζημία από πράξη ή παράληψη κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου , εφόσον οφείλεται σε “δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο 

και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου”. Επίσης , 

προβλέπεται ποσοτικός περιορισμός της σχετικής υποχρέωσης αποζημίωσης. Η 

ευθύνη για την αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του πενταπλασίου των 

ετήσιο αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου ή των συνόλων των αμοιβών του 

ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο εφόσον 

αυτές είναι μεγαλύτερες. Η ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ελεγκτή 

δεν έχει μόνο προσωπικό χαρακτήρα αλλά και συλλογικό (εταιρικό). Ευθύνεται 

δηλαδή χωριστά ο κάθε μέτοχος ή εταίρος και η ελεγκτική εταιρία θεωρείται 

αλληλέγγυα συνυπεύθυνη για την κάλυψη της ζημίας. Για αυτό το λόγο ή ορκωτοί 

ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν 

υποχρεούνται, επί ποινή διαγραφής από το μητρώο , να έχουν ασφαλιστική κάλυψη 

από ασφαλιστική εταιρία που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητος , για την αποζημίωση οποιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού ή 

νομικού προσώπου (άρθρο 29 παράγραφος 5 Ν.3693/08). Η ασφαλιστική κάλυψη δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη του 150% του συνόλου των αμοιβών που ο ορκωτός 

ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία ή κοινοπραξία έλαβαν κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο και οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 

δεκαπλάσιου των συνολικών εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του προέδρου του Αρείου 

Πάγου. 

 

4.1.6.2 Ποινική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του ποινικού δικαίου) 

 

 

 Ο ελεγκτής , κατά την άσκηση του ελέγχου ενημερώνεται για το σύνολο των 

υποθέσεων και δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης εταιρίας. Ανάμεσα στις 

πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή του , υπάρχουν και κάποιες εμπιστευτικές και 
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απόρρητες και για αυτό το λόγο ο ελεγκτής οφείλει να δείξει εχεμύθεια τηρώντας το 

απόρρητο που θεμελιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ελεγκτή και την 

ελεγχόμενη εταιρία. Στη περίπτωση που οι πληροφορίες χρησιμοποιηθούν για δικό 

τους όφελος ή αποκαλυφθούν σε τρίτους , ο ελεγκτής βρίσκεται υπόλογος απέναντι 

στην ελεγχόμενη εταιρία και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη από το σώμα για 

παραβίαση αρχών του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. 

 Στο άρθρο 63 του Ν.2190/20 , ορίζεται η ποινική ευθύνη του ελεγκτή που δεν 

τήρησε απόλυτη εχεμύθεια , που δεν εκτέλεσε επιμελώς τα ελεγκτικά του καθήκοντα 

ή αποσιώπησε λόγο εξαίρεσης από την πραγματοποίηση του ελέγχου. 

 Ειδικότερα το άρθρο 63 παρ.3 προβλέπει ότι “τιμωρείται δια φυλακίσεως … 

όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτων εχεμύθειαν περί των παρ’ αυτού παρατηρηθέντων 

εν τη λειτουργία της εταιρίας”. Στο άρθρο 63γ παράγραφος 2 ορίζεται “τιμωρείται δια 

φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων εταιριών , όστις δεν ήθελε 

τηρήσει απόλυτον εχεμύθεια περί των παρ’ αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία 

της εταιρίας”. Το άρθρο 63β ορίζει ότι οι ελεγκτές ανωνύμων εταιριών “αν από 

αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα ισολογισμό που καταρτίστηκε πάρα της 

διατάξεις του νόμου και του καταστατικού , τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών 

μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι 1.000 Ευρώ ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε 

περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57”. Το ΠΔ 226/92 

ορίζει ότι “ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί απόλυτα εχεμύθεια περί των 

όσων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την υποχρέωση έχουν 

επίσης τόσο το ελεγκτικό όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο ορκωτός 

ελεγκτής”.  

 Η υποχρέωση εχεμύθειας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κάμπτεται κατά το 

δίκαιο σε περίπτωση που εντοπισθούν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου 

και τις οποίες έχει υποχρέωση να αναφέρει στον υπουργό εμπορίου. Η άρση του 

απορρήτου προβλέπεται υπό προϋποθέσεις σε ειδικές διατάξεις που απαιτούν 

κοινοποίηση πληροφοριών προς τους εποπτεύοντες υπουργούς. Είναι σαφές ότι ο 

νομοθέτης έχει προκρίνει στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις ως σημαντικότερο το 

δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό απόρρητο της εταιρίας. 

 

4.1.6.3 Πειθαρχική ευθύνη (ευθύνη για παράβαση του πειθαρχικού κανονισμού 

που ρυθμίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος) 
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 Το άρθρο 20 παρ.1 π.δ. 226/1992 , προβλέπει τη σύνθεση τριμελούς 

πειθαρχικού συμβουλίου για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του 

σώματος ορκωτών ελεγκτών το οποίο αποτελείται από: 

● ένα εν’ ενεργεία ή πρώην δικαστικό λειτουργό ως πρόεδρο 

● ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από 

το εποπτικό συμβούλιο και 

● έναν ορκωτό λογιστή εκλεγόμενο με τον αναπλήρωση από τη Γενική 

Συνέλευση του ΣΟΕΛ 

 Η παραπομπή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή επίκουρου ή δόκιμου ή 

ασκούμενου προβλέπεται για τους εξής λόγους: 

● πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του 

● ανάρμοστη συμπεριφορά στην οποία περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση 

της αμοιβής του ελέγχου 

● οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή κανονιστικής διατάξεως ή 

δεοντολογικών κανόνων που αναφέρονται στην επαγγελματική του 

κατάσταση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή (πχ αποκάλυψη 

εμπιστευτικών πληροφοριών) 

Στη περίπτωση που το πειθαρχικό συμβούλιο διαπιστώσει την ενοχή του 

εγκαλουμένου είναι δυνατή η επιβολή προσωρινής ή οριστικής παύσης , προστίμου ή 

επίπληξης. 

 

4.2 Ελεγκτικά τεκμήρια 

 

 

 Ο σκοπός του ελεγκτή , στα πλαίσια της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου 

Ελέγχου (ΔΠΕ) , είναι να σχεδιάσει και να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες κατά 

τέτοιο τρόπο που να τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια ώστε να μπορεί να εξαγάγει εύκολα συμπεράσματα επί των 

οποίων θα βασίσει την γνώμη του.  

Η ελεγκτική μαρτυρία διασφαλίζεται όταν ο ελεγκτής ακολουθεί ελεγκτικές 

διαδικασίες που οδηγούν στην κατανόηση της φύσης , του τρόπου λειτουργίας , της 
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ιδιοκτησίας και της δομής διοίκησης , της επιχειρηματικής λειτουργίας , των 

επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης εταιρίας
45

. Η 

ελεγκτική μαρτυρία διασφαλίζει την εκτίμηση κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών λαθών 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις , ενώ δοκιμάζει την αποτελεσματικότητα των 

δικλίδων ασφαλείας που εφαρμόζονται , για την παρεμπόδιση ή αποκάλυψη και 

διόρθωση λογιστικών λαθών
46

. Η ελεγκτική μαρτυρία αποκτάται μέσα από 

συνδυασμό δοκιμασιών των εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας (του τρόπου 

λειτουργίας και αντοχής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου) και των 

επαληθευτικών διαδικασιών. 

 

4.2.1 Ελεγκτικές διαδικασίες για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων 

 

 

Ο ορκωτός ελεγκτής εξασφαλίζει τα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να 

περιορίσει τον κίνδυνο σφάλματος με τις εξής διαδικασίες (κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου)
47

: 

➔ επιθεώρηση (inspection). Περιλαμβάνει εξέταση αρχείων ή εγγράφων , 

εσωτερικών ή εξωτερικών , σε έντυπη μορφή , σε ηλεκτρονική μορφή ή σε 

άλλα μέσα ή τη φυσική εξέταση περιουσιακού στοιχείου. Η επιθεώρηση των 

αρχείων και των εγγράφων παρέχει ελεγκτικά τεκμήρια ποικίλων βαθμών 

αξιοπιστίας , ανάλογα με τη φύση τους και την πηγή τους και , σε περίπτωση 

εσωτερικών αρχείων και εγγράφων την αποτελεσματικότητα της παραγωγής 

των δικλίδων επί της παραγωγής τους 

➔ παρατήρηση - παρακολούθηση (observation). Συνίσταται στην παρουσία του 

ελεγκτή κατά τη διάρκεια μιας σειράς ενεργειών ή μίας διαδικασίας που 

εκτελείται από άλλους. Η παρατήρηση παρέχει ελεγκτικά τεκμήρια για την 

εκτέλεση μιας σειράς ενεργειών ή μίας διαδικασίας , αλλά περιορίζεται στο 

χρονικό σημείο στο οποίο λαμβάνει χώρα , καθώς και από το γεγονός ότι το 

να είναι μια σειρά ενεργειών ή μία διαδικασία αντικείμενο παρατήρησης 

                                                           
45 ΔΠΕ 315 παράγραφος 11 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων 

Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

46 , 47 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.279 
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μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο κατά τον οποίο εκτελείτε. 

➔ εξωτερική επιβεβαίωση (confirmation). Αποκτάται από τον ελεγκτή ως άμεση 

έγγραφη απάντηση (θετική ή αρνητική ή μη απάντηση) επιβεβαίωσης προς 

αυτόν από τρίτο μέρος σε έντυπη μορφή ή από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο. Οι 

εξωτερικές επιβεβαιώσεις συχνά είναι σχετικές για την εξέταση ισχυρισμών 

που συνδέονται με ορισμένα υπόλοιπα λογαριασμών και τα στοιχεία αυτών. 

Ωστόσο , δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται μόνο στα υπόλοιπα 

λογαριασμών. Οι διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης , χρησιμοποιούνται 

επίσης για απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων αναφορικά με την απουσία 

ορισμένων όρων για παράδειγμα την απουσία μιας παράπλευρης συμφωνίας 

που μπορεί να επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων. 

➔ επανυπολογισμός (recalculation). Διασταύρωση της μαθηματικής ακρίβειας , 

ορθότητας και ισότητας των λογιστικών εγγραφών , στοιχείων ή αρχείων 

λογαριασμών , χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 

➔ επανεκτέλεση (re-exicution). Περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση από τον 

ελεγκτή διαδικασιών ή δικλείδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως μέρος των 

εσωτερικών δικλίδων της οικονομικής μονάδας 

➔ αναλυτικές διαδικασίες (analitical review). Περιλαμβάνουν αξιολογήσεις 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ανάλυσης των λογικών σχέσεων 

μεταξύ των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι 

αναλυτικές διαδικασίες επίσης περιλαμβάνουν τη διερεύνηση , καθόσον είναι 

αναγκαία , των εντοπισμένων διακυμάνσεων ή σχέσεων που είναι ασύνετης 

με άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν σημαντικά από τις 

αναμενόμενες αξίες  

➔ διερευνητικές ερωτήσεις (inquiry). Συνίστανται στην αναζήτηση 

πληροφοριών , από πρόσωπα που διαθέτουν κατάλληλη γνώση , 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών , εντός ή εκτός της 

οικονομικής μονάδας. Μπορεί να είναι επίσημες έγραφες διερευνητικές 

ερωτήσεις ή ανεπίσημες προφορικές 

➔ εσωτερική επιβεβαίωση. Θεωρείται τεκμήριο περιορισμένης ελεγκτικής αξίας 

διότι παράγεται από τη διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης. Αφορά την 

ανάληψη ευθύνης από μέρος της διοίκησης ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι 

προϋποθέσεις ως προς την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων , 
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πληρότητα και αξιοπιστία οικονομικών δεδομένων , αποκάλυψη σημαντικών 

γεγονότων που αφορούν ατασθαλίες , ύπαρξη ουσιωδών λαθών και εφαρμογή 

εσωτερικών δικλίδων λειτουργίας και ασφαλείας (ΔΠΕ580) 

 

4.2.2 Καταλληλότητα και επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων 

 

 

 Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τη σχετικότητα και αξιοπιστία των 

πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκμήρια. Η 

αξιοπιστία των τεκμηρίων αυξάνεται όταν αποκτώνται από ανεξάρτητες πηγές εκτός 

οικονομικής μονάδας ή όταν καλύπτονται από αποτελεσματικές δικλίδες σε 

περίπτωση που δημιουργούνται εσωτερικά. Τα ελεγκτικά τεκμήρια σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή είναι πιο αξιόπιστα από αυτά που αποκτώνται προφορικά. Αυτά 

που παρέχονται από πρωτότυπα έγγραφα είναι πιο αξιόπιστα από αυτά που 

παρέχονται από φωτοαντίγραφα ή παρόμοια έγγραφα . Τέλος , τα ελεγκτικά τεκμήρια 

που αποκτώνται άμεσα από τον ελεγκτή είναι πιο αξιόπιστα από αυτά που 

αποκτώνται εμμέσως ή συμπερασματικά. 

 Η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι άρρηκτα συνυφασμένη
48

 

με την ποιότητά τους και συνδέεται με την σχετικότητα και την αξιοπιστία τους ως 

προς την υποστήριξη των ελεγκτικών συμπερασμάτων. Τα αποδεικτικά στοιχεία 

θεωρούνται κατάλληλα για το έργο του ελεγκτή όταν είναι σχετικά με το σκοπό του 

ελέγχου και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ελεγκτής , είναι αντικειμενικά 

δηλαδή κατά πόσο αποδίδουν πιστά την πραγματικότητα , είναι αξιόπιστα σε σχέση 

με το σκοπό και το λόγο της συλλογής τους , είναι επαληθεύσιμα από άλλους 

ελεγκτές ως προς την νομιμότητα , πληρότητα και αντικειμενικότητα και είναι 

αυθεντικά ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα 

Η κρίση του ελεγκτή ως προς το τι συνιστά κατάλληλο ελεγκτικό τεκμήριο 

επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 

➔ η σημασία του ενδεχόμενου σφάλματος σε ισχυρισμό και η πιθανότητα αυτό 

να έχει ουσιώδη επίπτωση , ατομικά ή αθροιστικά  με άλλα δυνητικά 

σφάλματα , επί των οικονομικών καταστάσεων 

➔ η αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων της διοίκησης και των δικλίδων για 

                                                           
48 WALTER B. MEIGS , E. JOHN LARSEN , ROBERT F. MEIGS (1992) Principles of Auditing, p.273 
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την αντιμετώπιση των κινδύνων 

➔ η εμπειρία που αποκτήθηκε στη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων αναφορικά 

με παρόμοια ενδεχόμενα σφάλματα 

➔ τα αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν , 

περιλαμβανομένου του εάν τέτοιες ελεγκτικές διαδικασίες εντόπισαν 

συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης ή λάθους  

➔ η πηγή και η αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών 

➔ η πειστικότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων 

➔ η κατανόηση της οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντός της , 

περιλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων της 

 Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει όλα τα σχετικά ελεγκτικά τεκμήρια καθώς 

επίσης και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει απαραίτητο να εξεταστεί. Εάν δεν έχουν 

αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια , ο ελεγκτής , πρέπει να 

αποκτήσει περαιτέρω ελεγκτικά τεκμήρια (ΔΠΕ 330). Η επάρκεια των ελεγκτικών 

τεκμηρίων εξαρτάται άμεσα από την ποσότητά τους η οποία επηρεάζεται από την 

εκτίμηση του ελεγκτή για τους πιθανούς κινδύνους σφάλματος (υψηλότεροι 

εκτιμώμενοι κίνδυνοι απαιτούν περισσότερα ελεγκτικά τεκμήρια) και από την 

ποιότητα των συγκεκριμένων ελεγκτικών τεκμηρίων (υψηλότερη ποιότητα , λιγότερα 

τεκμήρια). Αν δεν είναι σε θέση να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια , πρέπει να διατυπώσει γνώμη με περιορισμό ή να αρνηθεί να εκφράσει 

γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.  

 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της επάρκειας των ελεγκτικών τεκμηρίων 

είναι: 

➔ ελεγκτικός κίνδυνος - πιθανότητα σφάλματος. Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει 

υπόψιν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρίας , τις οικονομικές συνθήκες , τον διοικητικό μηχανισμό και την 

οργάνωσή της , το αντικείμενο δραστηριότητας , τη συχνότητα αλλαγής 

ελεγκτή κλπ 

➔ σπουδαιότητα αποδεικτικών στοιχείων. Μετράται με την συσχέτιση του 

μεγέθους του συλλεχθέντος στοιχείου προς το σύνολο του ενεργητικού ή 

παθητικού ή καθαρού κέρδους 

➔ κόστος συλλογής. Ο ελεγκτής εξετάζει το πρόσθετο κόστος συλλογής 

δεδομένων σε σχέση με το όφελος 
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4.2.3 Κατηγορίες ελεγκτικών τεκμηρίων 

 

 

 Ο ελεγκτής συλλέγει τα ελεγκτικά τεκμήρια από τις εξής κατηγορίες 

δεδομένων
49

: 

➢ λογιστικά στοιχεία βιβλία. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα τηρούμενα 

στοιχεία και βιβλία εφόσον αυτά είναι θεωρημένα και ενημερωμένα 

➢ ελεγκτικά τεκμήρια εσωτερικού ελέγχου 

➢ υπολογιστικές εργασίες ως προς την ορθότητα των αθροίσεων κονδυλίων 

λογαριασμών , του υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων , της 

αποτιμήσεων των αποθεμάτων , του υπολογισμού προβλέψεων για επισφαλής 

απαιτήσεις και για αποζημίωση προσωπικού , της αποτιμήσεων των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα , της ανομοιώσεως αξίας 

περιουσιακών στοιχείων , του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και του 

υπολογισμού αποθεματικών που σχηματίζονται από τα κέρδη χρήσης 

➢ αλληλογραφία ελεγχόμενης μονάδας. Οι επιστολές από προμηθευτές , 

τράπεζες , νομικούς συμβούλους , δημόσιες αρχές θεωρούνται αξιόπιστα 

αποδεικτικά στοιχεία επειδή παράγονται από τρίτους 

➢ αριθμοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση όπως η σχέση ζημιών από 

επισφαλείς απαιτήσεις επί των πωλήσεων , η σχέση μεικτού κέρδους επί των 

πωλήσεων κ.α. 

➢ φυσικά αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά από επιτόπια έρευνα και 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόμενης επιχείρησης 

➢ έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία προς ελεγκτή π.χ. extrait τραπεζικών 

λογαριασμών , extrait λογαριασμών πελατών , προμηθευτών , πιστωτών , 

συμβάσεις με τρίτους κ.α. 

➢ πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις. Πρόκειται για προφορικά 

αποδεικτικά στοιχεία που δεν συνδέονται με έγγραφα παραστατικά αλλά 

παράγονται σύμφωνα με τις προσωπικές απόψεις του ελεγκτή. 

Η συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητη για τη τεκμηρίωση των ελεγκτικών 

πορισμάτων και για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης. 

 

                                                           
49 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.286 
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4.2.4 Ελεγκτικός κίνδυνος (risk based approach) 

 

 

 Ο ελεγκτικός κίνδυνος
50

 (audit risk) σύμφωνα με την παράγραφο 13 του ΔΠΕ 

200 αναφέρεται στο ενδεχόμενο ο ελεγκτής να διατυπώσει μη ενδεδειγμένη γνώμη 

ελέγχου όταν οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες δηλαδή να 

αποτύχει να διαφοροποιήσει την γνώμη του στις περιπτώσεις που οι οικονομικές 

καταστάσεις περιέχουν ουσιώδη λάθη και παραλήψεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

ελεγκτικός κίνδυνος ενός έργου τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος της ελεγκτικής 

εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι συνάρτηση του 

κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και του κινδύνου μη εντοπισμού.  

● Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος μπορεί να υπάρχει είτε σε επίπεδο 

οικονομικών καταστάσεων είτε σε επίπεδο ισχυρισμών για κατηγορίες 

συναλλαγών , υπόλοιπα λογαριασμών και γνωστοποιήσεις. Ο κίνδυνος αυτός 

περιλαμβάνει δύο συστατικά τον ενδογενή κίνδυνο (inherent risk) και τον 

κίνδυνο δικλίδων ασφαλείας (control risk). Ενδογενής κίνδυνος είναι η 

δεκτικότητα ενός ισχυρισμού της διοίκησης σε σφάλμα που μπορεί να είναι 

σημαντικό , είτε σε επίπεδο ατομικό είτε σε επίπεδο σωρευτικό μαζί με άλλα 

σφάλματα , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές δικλίδες ασφαλείας. Ο 

κίνδυνος δικλίδων ασφαλείας είναι ένα σφάλμα που μπορεί να προκύψει σε 

έναν ισχυρισμό της διοίκησης και δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να εντοπιστεί 

και να διορθωθεί από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης 

μονάδας.  

Το ΔΠΕ 315 θεσπίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τον 

εντοπισμό και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο 

οικονομικών καταστάσεων και σε επίπεδο ισχυρισμού. 

Η στρατηγική ελέγχου για τον εντοπισμό κινδύνου ουσιώδους 

σφάλματος προϋποθέτει την κατανόηση του περιβάλλοντος της οικονομικής 

μονάδας , την κατανόηση των κατηγοριών συναλλαγών και των υπολοίπων 

λογαριασμών , την κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων και την σύνδεση των 

κινδύνων σε επίπεδο ισχυρισμών της διοίκησης. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της σημαντικότητας των κινδύνων 

                                                           
50 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012) Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.35 
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πρέπει να εξεταστούν οι εξής παράγοντες: 

1. εάν ο κίνδυνος είναι κίνδυνος απάτης 

2. εάν ο κίνδυνος σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές , οικονομικές , 

λογιστικές κ.α. 

3. η πολυπλοκότητα των συναλλαγών 

4. εάν περιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

5. ο βαθμός υποκειμενικότητας  

6. αν ο κίνδυνος αφορά συνήθης ή ασυνήθης συναλλαγές 

Εάν προκύψει ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι τότε πρέπει να 

αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι σχετικές δικλίδες της οικονομικής 

μονάδας. 

● Ο κίνδυνος μη εντοπισμού (detection risk). Αφορά τον κίνδυνο ο ελεγκτής να 

μην εντοπίσει ένα σφάλμα που ενδεχομένως εμπεριέχεται σε έναν ισχυρισμό 

της διοίκησης , που μπορεί να είναι σημαντικός είτε σε επίπεδο ατομικό είτε 

σε επίπεδο σωρευτικό μαζί με άλλα σφάλματα. Εξαρτάται από την 

αποτελεσματικότητα μιας ελεγκτικής διαδικασίας και της εφαρμογής της από 

τον ελεγκτή. Το αποδεκτό επίπεδο αυτού του κινδύνου είναι αντιστρόφως 

ανάλογο των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο 

ισχυρισμού. 

Ο ενιαίος ελεγκτικός κίνδυνος (AR) ορίζεται ως το γινόμενο του ενδογενή 

κινδύνου επί τον κίνδυνο δικλίδων ασφαλείας επί τον κίνδυνο μη εντοπισμού: 

AR = IR * CR * DR  

δηλαδή audit risk = inherent risk * control risk * detection risk  

 Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου τόσο περισσότερη 

ελεγκτική εργασία απαιτείται. Το αποδεκτό επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου είναι 

συνήθως 5%. Η εκτίμηση του ενδογενούς κινδύνου μπορεί να μεταβάλλεται από 

λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ 50% και 100%. Η εκτίμηση του κινδύνου 

δικλίδων ασφαλείας μπορεί να μεταβάλλεται από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ 

30% και 100%. Ο υπολογισμός του κινδύνου μη εντοπισμού σφαλμάτων πρέπει να 

είναι τέτοιος ώστε να διατηρείται ο ελεγκτικός κίνδυνος σταθερός στο επίπεδο 5%. 

Επισημαίνεται ότι η ποσοτικοποίηση των ανωτέρω κινδύνων γίνεται κατά την 

επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και δεν υπάρχει κανόνας που θα μπορούσε να 
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ακολουθήσει για τον σκοπό αυτό
51

. 

 Η πλέον σύγχρονη μορφή ελεγκτικής μεθοδολογίας είναι “του Ελέγχου Βάση 

Κινδύνου” (risk based audit). Σύμφωνα με αυτή , ο ελεγκτής επικεντρώνεται στις 

ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες με τον υψηλότερο ελεγκτικό κίνδυνο 

αποφεύγοντας να δημιουργήσει λεπτομερής ελεγκτικές διαδικασίες σε όλες τις 

περιοχές των οικονομικών καταστάσεων. Η συγκεκριμένη ελεγκτική μεθοδολογία 

δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστεί ένας οικονομικά αποδεκτός έλεγχος ο οποίος 

πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΔΠΕ 330.  

 

4.2.4.1. Συνθήκες που ενδέχεται να υποδηλώνουν κινδύνους 

ουσιώδους σφάλματος 

 

 

Παραδείγματα συνθηκών και γεγονότων που μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη 

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μπορεί να είναι
52

: 

 λειτουργίες σε χώρες οικονομικά ασταθής 

 λειτουργίες σε ευμετάβλητες αγορές 

 λειτουργίες με υψηλό βαθμό πολύπλοκης ρύθμισης  

 θέματα συνέχισης δραστηριότητας και ρευστότητας 

 περιορισμοί στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και πίστωσης 

 ανάπτυξη ή προσφορά νέων προϊόντων υπηρεσιών 

 αλλαγές στην οικονομική μονάδα 

 ύπαρξη πολύπλοκων συμμαχιών και κοινοπραξιών 

 σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 αλλαγές στο βασικό προσωπικό 

 έλλειψη προσωπικού με κατάλληλες δεξιότητες 

 αλλαγές στο περιβάλλον πληροφορικής 

 ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες  

 σφάλματα στο παρελθόν , ιστορικό λαθών 

 εφαρμογή νέου λογιστικού πλαισίου 

 εκκρεμής δικαστικές διενέξεις 

                                                           
51 Βασίλειος I. Λουμιώτης (2015) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος σ.167 

52 ΔΠΕ 315 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012) Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.115 
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 σημαντικό ύψος μη συνήθων ή μη συστηματικών συναλλαγών κ.α. 

 

4.2.5 Αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους 

 

 

 Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει γενικές αντιδράσεις για την 

αντιμετώπιση (ΔΠΕ330)
53

 των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε 

επίπεδο οικονομικών καταστάσεων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την επισήμανση 

της ανάγκης διατήρησης επαγγελματικού σκεπτικισμού στην ομάδα ελέγχου , το 

διορισμό πιο έμπειρου προσωπικού , την ενίσχυση της εποπτείας , την ενσωμάτωση 

πρόσθετων στοιχείων μη προβλεψιμότητας κατά την επιλογή περαιτέρω ελεγκτικών 

διαδικασιών και την πραγματοποίηση γενικών αλλαγών στη φύση , στο χρόνο ή στην 

έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών.  

 Επίσης , πρέπει να σχεδιάσει και να εκτελέσει περαιτέρω ουσιαστικές 

ελεγκτικές διαδικασίες σε αντίδραση προς τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμού. Κατά το σχεδιασμό τους πρέπει: 

○ να εξετάσει τους λόγους για την εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο 

ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμού για κάθε κατηγορία 

συναλλαγών , υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων, 

περιλαμβανομένων της πιθανότητας ουσιώδους σφάλματος λόγω των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σχετικής κατηγορίας συναλλαγών , 

υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων και του εάν η εκτίμηση 

κινδύνου λαμβάνει υπόψη της σχετικές δικλίδες και να αποκτήσει 

ελεγκτικά τεκμήρια για να διαπιστώσει εάν οι δικλίδες λειτουργούν 

αποτελεσματικά 

○ να αποκτήσει πιο πειστικά ελεγκτικά τεκμήρια όσο πιο ψηλή είναι η 

εκτίμηση κινδύνου 

 Ο ελεγκτής , επίσης , πρέπει να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες για να 

αξιολογήσει αν η γενική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνη 

με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν και τα ελεγκτικά 

τεκμήρια που αποκτήθηκαν , πρέπει  να αξιολογήσει , πριν από το συμπέρασμα 

                                                           
53 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.135 
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ελέγχου εάν οι εκτιμήσεις των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο 

ισχυρισμού παραμένουν ενδεδειγμένες. Σε περίπτωση που δεν έχουν αποκτηθεί 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να αποκτήσει περαιτέρω. Εάν δεν 

είναι σε θέση να αποκτήσει , τότε πρέπει να διατυπώσει γνώμη με περιορισμό ή να 

αρνηθεί να εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.  

 Τέλος , ο ελεγκτής πρέπει να τεκμηριώσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

συμφωνούν με τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία. Κατά την ελεγκτική τεκμηρίωση 

πρέπει να περιλάβει: 

✓ τις γενικές αντιδράσεις για την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων 

ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων όπως και τη 

φύση , το χρόνο και την έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών που 

εκτελούνται 

✓ τη σύνδεση των διαδικασιών με τους εκτιμώμενους κινδύνους σε επίπεδο 

ισχυρισμού  

✓ τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ελεγκτικών διαδικασιών  

 

4.2.6 Ελεγκτικά τεκμήρια σχετιζόμενα με τα υπόλοιπα έναρξης 

 

 Σύμφωνα με το ΔΠΕ 510
54

 σκοπός του ελεγκτή κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 

ανάθεσης ελέγχου είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για 

το αν: 

● τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις 

οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης. Αν συμβαίνει αυτό πρέπει να 

εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να καθορίσει την επίδραση 

τους πάνω στις οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να γνωστοποιήσει τα 

σφάλματα στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης 

● οι κατάλληλες λογιστικές πολιτικές που αντικατοπτρίζονται στα υπόλοιπα 

έναρξης , έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις οικονομικές καταστάσεις τις 

τρέχουσας χρήσης ή μεταβολές αυτών λογιστικοποιούνται κατάλληλα, 

παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς 

 Εάν δεν μπορεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

                                                           
54 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012)  , Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.185 
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αναφορικά με τα υπόλοιπα έναρξης , τότε πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή 

αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο ελεγκτής 

συμπεράνει ότι τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν 

ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης και οι επίπτωση τους 

δεν λογιστικοποιείται κατάλληλα ή δεν παρουσιάζεται επαρκώς ή δεν 

γνωστοποιείται, τότε πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. 

 Εάν οι λογιστικές πολιτικές της τρέχουσας χρήσης δεν εφαρμόζονται με 

συνέπεια σε σχέση με τα υπόλοιπα έναρξης (σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς) ή αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές δεν 

λογιστικοποιείται κατάλληλα ή δεν παρουσιάζεται επαρκώς ή δεν γνωστοποιείται, 

τότε πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη. 

 

4.2.7 Ελεγκτική δειγματοληψία 

 

 

Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που οι ελεγκτές καλούνται να διαχειριστούν 

κατά την διαδικασία του ελέγχου αυξάνει το κόστος της ελεγκτικής διαδικασίας και 

δυσχεραίνει το έργο των ελεγκτών καθώς το καθιστά πολύ χρονοβόρο. Η λύση για να 

οδηγηθεί ο ελεγκτής σε εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων μετά τον έλεγχο μπορεί 

να είναι ή ο πλήρης έλεγχος όλων των στοιχείων της επιχείρησης ή η επιλογή 

τμήματος αυτών. Στη πρώτη περίπτωση ο όγκος εργασίας είναι μεγάλος και απαιτεί 

χρόνο και κόστος ενώ στη δεύτερη θα πρέπει τα στοιχεία που θα ελεγχθούν να 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των στοιχείων.  

Το ΔΠΕ 530
55

 εφαρμόζεται όταν ο ελεγκτής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 

ελεγκτική δειγματοληψία κατά την εκτέλεση τον ελεγκτικών διαδικασιών. Σκοπός 

του είναι η παροχή εύλογης βάσης για να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με 

τον πληθυσμό από τον οποίο επιλέγεται το δείγμα. 

Ελεγκτική δειγματοληψία (audit sampling) είναι η εφαρμογή ελεγκτικών 

διαδικασιών σε λιγότερο από το 100% των μονάδων του πληθυσμού που είναι 

σχετικός με τον έλεγχο , τέτοιων που όλες οι μονάδες δειγματοληψίας να έχουν 

πιθανότητα επιλογής , ώστε να παρέχεται στον ελεγκτή εύλογη βάση επί της οποίας 

θα εξάγει συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό (ως πληθυσμός  ορίζεται η 

                                                           
55 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012)  , Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.197 
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πλήρη σειρά δεδομένων από τα οποία επιλέγεται το δείγμα). 

Ο κίνδυνος δειγματοληψίας είναι ο κίνδυνος το συμπέρασμα του ελεγκτή που 

βασίζεται σε ένα δείγμα , να είναι διαφορετικό από το συμπέρασμα στο οποίο θα 

κατέληγε (ο ελεγκτής) ελέγχοντας το σύνολο του πληθυσμού δηλαδή το δείγμα να 

μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. Αυτά είναι δύο τύπων: 

● στη περίπτωση ελέγχου δικλίδων (κίνδυνος υποεκτίμησης) το εσφαλμένο 

συμπέρασμα είναι ότι οι δικλίδες είναι πιο αποτελεσματικές από ότι 

πραγματικά είναι ή στη περίπτωση αναλυτικού ελέγχου ότι δεν υπάρχει 

ουσιώδες σφάλμα ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει (κίνδυνος ανακριβούς 

αποδοχής) 

● στη περίπτωση ελέγχου δικλίδων ότι οι δικλίδες (κίνδυνος υπερεκτίμησης) 

είναι λιγότερο αποτελεσματικές από ότι είναι ή στην περίπτωση αναλυτικού 

ελέγχου ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

(κίνδυνος ανακριβούς απόρριψης)  

Ο κίνδυνος υπερεκτίμησης και ανακριβούς απόρριψης αφορά στην 

αποδοτικότητα του ελέγχου(αύξηση χρόνου και συνεπακόλουθου κόστους 

ελεγκτικών εργασιών). Ο κίνδυνος από την υποεκτίμηση και την ανακριβή αποδοχή 

αφορά στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου (διαδικασίες ελέγχου ανεπαρκείς).  

Μη δειγματοληπτικός κίνδυνος (non - sampling risk , ΔΠΕ 530) είναι ο 

κίνδυνος ο ελεγκτής να εξάγει εσφαλμένο συμπέρασμα για οποιοδήποτε λόγο που δεν 

σχετίζεται με τον κίνδυνο δειγματοληψίας (δεν οφείλεται στη δειγματοληψία). Ο μη 

δειγματοληπτικός κίνδυνος ισούται με τον ελεγκτικό κίνδυνο μείον τον 

δειγματοληπτικό κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί σχεδόν να εκλείψει μέσα από τη 

ορθή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου και των ελεγκτικών προτύπων και τον 

κατάλληλο προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα ελέγχου. 

Η ελεγκτική δειγματοληψία μπορεί να είναι: 

➢ στατιστική. Η στατιστική δειγματοληψία έχει τυχαία επιλογή των μονάδων 

του δείγματος και χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων για αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του δείγματος περιλαμβανομένης της μέτρηση του κινδύνου 

δειγματοληψίας. Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του δείγματος, 

το μέγεθος και την επιλογή των μονάδων για δοκιμασία. Πρέπει να 

αξιολογήσει το δείγμα που έχει επιλέξει και να εξάγει ελεγκτική άποψη και 
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συμπέρασμα για τον πληθυσμό , ακολουθώντας τη στατιστική μεθοδολογία 

και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της. Η στατιστική δειγματοληψία αυξάνει 

τον παράγοντα αξιοπιστίας ως προς τις εκτιμήσεις, μειώνει τη πιθανότητα 

υπερεκτίμησης ελεγκτικού κινδύνου και δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

για το εξαγόμενο ελεγκτικό πόρισμα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τόσο τον 

υπολογισμό όσο και τον έλεγχο του κινδύνου.  

➢ μη στατιστική. Η δειγματοληψία που δεν έχει τα δύο προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά της στατιστικής δειγματοληψίας και η οποία βασίζεται στην 

προσωπική επαγγελματική κρίση και εμπειρία του ελεγκτή που θα την 

επιλέξει. Δεν χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία και μεθόδους και συνήθως 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της στατιστικής δειγματοληψίας. Με αυτή 

τη μορφή δειγματοληψίας δεν μπορεί να υπολογιστεί ο δειγματοληπτικός 

κίνδυνος. Οι προσεγγίσεις δειγμάτων που προτείνονται από το ΔΠΕ 530 

περιλαμβάνουν
56

 την μέθοδο
 
πρόχειρης επιλογής (χωρίς κάποια συγκεκριμένη 

τεχνική) καθώς και την μέθοδο της κατά κρίση δειγματοληψίας (επικέντρωση 

προσοχής σε τόπους στοιχείων που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εμφανίσουν σφάλματα). 

 

Προσδιορισμός ελεγκτικού έργου 

                                                           
56 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.220 
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Σχήμα 1 : Προσδιορισμός ελεγκτικού έργου57 

 

 

 Ανωμαλία (anomaly) είναι το σφάλμα ή απόκλιση που καθαρά δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό σφαλμάτων (η λογιστική αξία που καταγράφεται στο υπό έλεγχο 

στοιχείο διαφέρει από την “ελεγκτική αξία”) ή αποκλίσεων σε ένα πληθυσμό 

(αδυναμίες στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου).  

❏ ανεκτό σφάλμα (tolerable misstatement). Το ποσό που καθορίζει ο ελεγκτής 

αναφορικά με το οποίο επιδιώκει να αποκτήσει κατάλληλο επίπεδο 

διασφάλισης με το οποίο θα διαβεβαιώνεται ότι το πραγματικό σφάλμα στον 

πληθυσμό δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.  

❏ μη ανεκτό σφάλμα (non tolerable misstatement). Όποιο σφάλμα ξεφεύγει από 

τα όρια του ποσού που τέθηκαν σαν όριο ανοχής.  

❏ ανεκτό ποσοστό απόκλισης (tolerable rate of deviation) είναι το ποσοστό 

απόκλισης από τις καθορισμένες από τον ελεγκτή διαδικασίες εσωτερικών 

δικλίδων με βάση το οποίο αναζητά να αποκτήσει κατάλληλο επίπεδο 

                                                           
57 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.221 

 



55 
 

διασφάλισης ότι το πραγματικό ποσοστό απόκλισης στον πληθυσμό δεν 

υπερβαίνει το οριζόμενο ποσοστό απόκλισης 

❏ μη ανεκτό ποσοστό απόκλισης (non tolerable rate of deviation) όποιο ποσοστό 

απόκλισης ξεφεύγει από το όριο ανοχής που έθεσε ο ελεγκτής 

Για να θεωρήσει ο ελεγκτής ένα σφάλμα ως ανωμαλία πρέπει να έχει έναν 

πολύ υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι το σφάλμα αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον 

πληθυσμό.  

 

4.2.7.1 Πλαίσιο ελεγκτικής δειγματοληψίας 

 

 

 Όταν ο ελεγκτής έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ελεγκτική 

δειγματοληψία κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών , στα πλαίσια του 

ΔΠΕ 530 πρέπει
58

: 

● Να σχεδιάσει δείγμα ελέγχου , να καθορίσει επαρκές  μέγεθος δείγματος για 

τη μείωση κινδύνου δειγματοληψίας σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο και να 

επιλέξει μονάδες για δοκιμασία. Κατά το σχεδιασμό δείγματος ελέγχου θα 

πρέπει να εξετάσει το σκοπό της ελεγκτικής διαδικασίας και τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού από τον οποίο θα εξαχθεί το δείγμα. Η 

εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει σαφή κατανόηση του τι συνιστά απόκλιση ή 

σφάλμα ώστε μόνο οι συνθήκες που είναι σχετικές με το σκοπό της 

ελεγκτικής διαδικασίας και μόνο αυτές να περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση 

των αποκλίσεων ή την προβολή των σφαλμάτων. Κατά την εξέταση των 

χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού από όπου θα εξαχθεί το δείγμα , ο ελεγκτής 

μπορεί να κρίνει ότι είναι ενδεδειγμένη η στρωματοποίηση (σειρά ενεργειών 

για τη διαίρεση ενός πληθυσμού σε υπο-πληθυσμούς κάθε ένας από τους 

οποίους είναι μία μονάδα δειγματοληψίας με παρόμοια χαρακτηριστικά πχ 

χρηματική αξία) ή η επιλογή σταθμισμένης αξίας (το ενδιαφέρον του ελεγκτή 

επικεντρώνεται σε μονάδες μεγαλύτερης αξίας , επειδή έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα επιλογής , με αποτέλεσμα τη μείωση του δείγματος χωρίς 

αντίστοιχη αύξηση του δειγματοληπτικού κινδύνου). Κατά τον καθορισμό 

επαρκούς μεγέθους δείγματος για τη μείωση του κίνδυνου δειγματοληψίας σε 

                                                           
58 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.197 
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αποδεκτά χαμηλό επίπεδο , ο ελεγκτής θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι το 

επίπεδο κινδύνου δειγματοληψίας που είναι πρόθυμος να αποδεχθεί επηρεάζει 

το μέγεθος του απαιτούμενου δείγματος δηλαδή , όσο χαμηλότερος είναι ο 

κίνδυνος που ο ελεγκτής είναι πρόθυμος να δεχθεί τόσο το μεγαλύτερο πρέπει 

να είναι το μέγεθος του δείγματος.  

Κατά την επιλογή μονάδων για έλεγχο , ο ελεγκτής θα πρέπει να επιλέξει 

μονάδες για το δείγμα έτσι ώστε κάθε μονάδα δειγματοληψίας στον πληθυσμό 

να έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. Με τη στατιστική δειγματοληψία οι 

μονάδες του δείγματος επιλέγονται ώστε κάθε μονάδα δειγματοληψία να έχει 

μια γνωστή πιθανότητα να επιλεγεί ενώ με τη μη στατιστική χρησιμοποιείται 

κρίση για την επιλογή των μονάδων του δείγματος 

● Να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες ενδεδειγμένες για το σκοπό του ελέγχου, 

για κάθε επιλεγείσα μονάδα ή σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εφαρμογή σε 

μονάδα αντικατάστασης. Αν δεν μπορεί να εφαρμόσει τις σχεδιασμένες 

ελεγκτικές διαδικασίες ή τις κατάλληλες εναλλακτικές διαδικασίες σε 

επιλεγμένη μονάδα , τότε θα πρέπει να θεωρήσει τη μονάδα ως απόκλιση (σε 

περίπτωση ελέγχου δικλίδων) ή ως σφάλμα (στη περίπτωση αναλυτικών 

ελέγχων) 

● Να αναλύσει τη φύση και την αιτία των αποκλίσεων ή σφαλμάτων και να 

αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις τους στον σκοπό της ελεγκτικής 

διαδικασίας και στις άλλες περιοχές του ελέγχου. Σε αυτή την ανάλυση αν 

παρατηρηθεί ότι πολλά σφάλματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό , 

εντοπίζονται όλες οι μονάδες του πληθυσμού που διαθέτουν το κοινό 

χαρακτηριστικό και επεκτείνονται οι ελεγκτικές διαδικασίες σε αυτές τις 

μονάδες. Τέτοιες αποκλίσεις μπορεί να υποδηλώνουν πιθανότητα απάτης. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις , ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει ότι το σφάλμα αποτελεί 

ανωμαλία , οπότε πρέπει να αποκτήσει υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι αυτό 

δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού 

● Να προβάλει τα σφάλματα που βρέθηκαν στο δείγμα , στον πληθυσμό , για να 

αποκτήσει ευρεία άποψη της κλίμακας σφάλματος (όταν το σφάλμα έχει 

οριστεί ως ανωμαλία μπορεί να εξαιρεθεί κατά τη προβολή σφαλμάτων στον 

πληθυσμό). Όταν εντοπίζονται αποκλίσεις από δικλίδες δεν είναι αναγκαία η 

ρητή προβολή τους δεδομένου ότι το ποσοστό απόκλισης του δείγματος είναι 
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και το προβαλλόμενο ποσοστό απόκλισης για τον πληθυσμό (ΔΠΕ 330) 

● Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δειγματοληψίας 

λαμβάνοντας υπόψη: 

○ σε ελέγχους δικλίδων ένα απρόσμενο ποσοστό απόκλισης σε δείγμα 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του εκτιμώμενου κινδύνου ουσιώδους 

σφάλματος εκτός αν αποκτηθούν περαιτέρω ελεγκτικά τεκμήρια που 

στοιχειοθετούν την αρχική εκτίμηση. Σε αναλυτικούς ελέγχους ένα 

απρόσμενο ποσό σφάλματος σε δείγμα μπορεί να κάνει τον ελεγκτή να 

πιστεύει ότι μια κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασμού είναι 

ουσιωδώς εσφαλμένα , απουσία περαιτέρω ελεγκτικών τεκμηρίων περί 

μη ύπαρξης ουσιώδους σφάλματος 

○ σε αναλυτικούς ελέγχους το προβαλλόμενο σφάλμα συν το τυχόν 

ανώμαλο σφάλμα είναι η βέλτιστη εκτίμηση του ελεγκτή για το 

σφάλμα στον πληθυσμό. Όταν υπερβαίνει το ανεκτό σφάλμα τότε το 

δείγμα δεν αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό. Όσο πιο κοντά είναι το 

προβαλλόμενο σφάλμα συν το τυχόν ανώμαλο σφάλμα στο ανεκτό 

σφάλμα , τόσο πιθανότερο είναι το πραγματικό σφάλμα στον 

πληθυσμό να υπερβαίνει το ανεκτό σφάλμα. Εάν το προβαλλόμενο 

σφάλμα είναι μεγαλύτερο από ότι περίμενε ο ελεγκτής κατά το 

καθορισμό του μεγέθους του δείγματος τότε αυτός μπορεί αν 

συμπεράνει ότι υπάρχει ένας μη αποδεκτός κίνδυνος δειγματοληψίας 

(το πραγματικό σφάλμα στο πληθυσμό υπερβαίνει το ανεκτό σφάλμα) 

Στη περίπτωση που ο ελεγκτής συμπεράνει ότι η ελεγκτική δειγματοληψία δεν 

παρέχει εύλογη βάση για συμπεράσματα στον πληθυσμό τότε μπορεί είτε να ζητήσει 

από τη διοίκηση να διερευνήσει τα εντοπιζόμενα σφάλματα και το ενδεχόμενο για 

περαιτέρω σφάλματα και να κάνει οποιεσδήποτε αναγκαίες προσαρμογές είτε να 

προσαρμόσει τη φύση , το χρόνο και την έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών 

διαδικασιών ώστε να επιτύχει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο την απαιτούμενη 

διασφάλιση. 
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4.2.7.2 Μέθοδοι επιλογής δείγματος 

 

 

Οι κυριότεροι μέθοδοι επιλογής δειγμάτων είναι οι εξής
59

: 

★ τυχαία επιλογή. Εφαρμόζεται μέσω γέννησης τυχαίων αριθμών πχ πίνακες 

τυχαίων αριθμών 

★ συστηματική επιλογή. Ο αριθμός των μονάδων δειγματοληψίας διαιρείται με 

το μέγεθος του δείγματος για να προσδιοριστεί  το διάστημα δειγματοληψίας. 

Το δείγμα είναι πραγματικό τυχαίο εάν το σημείο εκκίνησης καθοριστεί με τη 

χρήση ηλεκτρονικής γέννησης τυχαίων αριθμών ή πινάκων τυχαίων αριθμών 

★ δειγματοληψία νομισματικής μονάδας. Είναι είδος επιλογής σταθμισμένης 

αξίας όπου το μέγεθος του δείγματος , η επιλογή και η αξιολόγηση καταλήγει 

σε συμπέρασμα σε χρηματικά ποσά 

★ πρόχειρη επιλογή. Ο ελεγκτής επιλέγει το δείγμα χωρίς να χρησιμοποιεί καμία 

δομημένη τεχνική και αποφεύγοντας οποιαδήποτε συνειδητή μεροληψία ή 

προβλεψιμότητα , διασφαλίζοντας έτσι ότι όλες οι μονάδες στο πληθυσμό 

έχουν πιθανότητα επιλογής. Η πρόχειρη επιλογή δεν είναι ενδεδειγμένη στη 

στατιστική δειγματοληψία 

★ επιλογή κατά ομάδες. Η εξέταση μιας ομάδας μονάδων σπάνια θα ήταν 

ενδεδειγμένη τεχνική επιλογής δείγματος όταν ο ελεγκτής προτίθεται να 

εξάγει έγκαιρα συμπεράσματα σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού 

βασιζόμενος στο δείγμα , διότι οι περισσότεροι πληθυσμοί είναι δομημένοι με 

τρόπο που οι μονάδες σε μία ακολουθία μπορεί να αναμένεται να έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά από 

μονάδες οπουδήποτε αλλού στον πληθυσμό 
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4.3 Φύλλα εργασίας ελέγχου 

 

 

 Η τεκμηρίωση του ελέγχου γίνεται μέσω των φύλλων εργασίας (working 

papers). Εξαρτάται από παράγοντες όπως
60

 : 

➢ το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της οικονομικής μονάδας 

➢ η φύση των ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεστούν 

➢ οι εντοπισθέντες κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος 

➢ η σημαντικότητα των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων 

➢ η φύση και η έκταση των εντοπισθέντων επιφυλάξεων 

➢ η ανάγκη τεκμηρίωσης ενός συμπεράσματος ή η βάση για ένα συμπέρασμα 

που δεν προσδιορίζεται άμεσα από την τεκμηρίωση της εκτελεσθείσας 

εργασίας ή των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων 

➢ η μεθοδολογία ελέγχου και τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία 

 

Τα φύλλα εργασίας ενός έλεγχου είναι ένας κατάλληλα συμπληρωμένος 

φάκελος ελέγχου (σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή) με τον οποίο τεκμηριώνεται ο 

έλεγχος παρουσιάζοντας το συνολικό ελεγκτικό υλικό που κατέχεται και 

αξιολογήθηκε από τον ελεγκτή.  

Ελεγκτικό υλικό εννοούμε όλες τις υπολογιστικές εργασίες , αναλύσεις , 

περιλήψεις σημαντικών θεμάτων , αλληλογραφία , αντίγραφα επιστολών , προσωρινά 

ισοζύγια , πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής 

συνέλευσης , διορθωτικές εγγραφές κ.ο.κ.  

Στα φύλλα ελέγχου αποτυπώνονται οι πληροφορίες που καλύπτουν την 

διαδικασία σχεδιασμού του έλεγχου , τη φύση , τον χρόνο και την έκταση των 

ελεγκτικών διαδικασιών , τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών και τα 

αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκμήρια και τις επαγγελματικές κρίσεις κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου καθώς και τα τελικά συμπεράσματα της ελεγκτικής ομάδας (ΔΠΕ 230). 

Τα φύλλα εργασίας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ελέγχου που έχει 

πραγματοποιηθεί και πρέπει να είναι πλήρη , λεπτομερή και με επαρκή τεκμηρίωση 

για κάθε λογαριασμό που ελέγχεται ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται στις 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή εμφανίζει μηδενικό υπόλοιπο. Δημιουργούνται 

με στόχο
61

 να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου , να 

συμβάλλουν στην επισκόπηση του ελεγκτικού έργου και να καταγράψουν τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που προκύπτουν από τον διεξαχθέντα έλεγχο 

 

Εξυπηρετούν τους εξής σκοπούς: 

❖ αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης γνώμης του ελεγκτή σχετικά με τον σκοπό 

του ελέγχου και διευκολύνουν την σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου 

εμφανίζοντας τα τεκμήρια στα οποία στηρίζεται η γνωμάτευσή του 

❖ διευκολύνουν τον καταμερισμό της ελεγκτικής εργασίας στα μέλη της 

ελεγκτικής μονάδας 

❖ βοηθούν στην διεξαγωγή του ελέγχου 

❖ εξυπηρετούν επαναλαμβανόμενους ελέγχους  

❖ συνδέουν τα διάφορα κονδύλια μέχρι τις τελικές λογιστικές καταστάσεις στις 

οποίες καταλήγουν 

❖ αποτελούν μέσω ελέγχου της ελεγκτικής εργασίας κατωτέρων μελών της 

ελεγκτικής ομάδας 

❖ συνδέουν τις ελεγκτικές διαδικασίες που συνιστώνται από οδηγούς ελέγχου με 

αυτές που έχουν διενεργηθεί κατά την τελική κρίση του ελεγκτή. Αποτελούν 

τη βάση αξιολόγησης των μελών της ελεγκτικής ομάδας από τον υπεύθυνο 

❖ χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση νέων ελεγκτών  

❖ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε δίκες οικονομικών 

υποθέσεων 

 Τα φύλλα εργασίας αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τον ελεγκτή και 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ύπαρξη αμφιβολίας της ποιότητας της 

ελεγκτικής του εργασίας ή της ορθότητας του πορίσματος του έλεγχου. Πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένα και κατανοητά , συντακτικά σωστά ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν παρερμηνείες , περιληπτικά αλλά ταυτόχρονα και λεπτομερή εκεί όπου 

χρειάζεται , αποδεικτικά αναφορικά με τον στόχο και τον σκοπό για τον οποίο έχουν 

συνταχθεί , ακριβή ως προς τα μεγέθη που παρουσιάζουν , υποστηριζόμενα 

αποτελεσματικά με τα απαραίτητα στοιχεία – τεκμήρια και τέλος υποστηριζόμενα 

από τις πηγές των στοιχείων που παρουσιάζουν. 
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Πρέπει να φυλάσσονται ως απόρρητα έγγραφα τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

όσο και μετά την περάτωση του ελέγχου. 

 

4.3.1 Περιεχόμενο φύλλων εργασίας 

 

 

 Τα φύλλα εργασίας πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις
62

: 

➢ επικεφαλίδα όπου αναφέρεται η επωνυμία της ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας , ΑΦΜ , ΔΟΥ ελέγχου , η ελεγχόμενη χρήση , ο αύξων αριθμός του 

φύλλου εργασίας , η ημερομηνία καταρτίσεως του φύλλου εργασίας και το 

πρόσωπο που πραγματοποίηση την ελεγκτική εργασία καθώς και την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης 

➢ καταγραφή των ελεγκτικών τεκμηρίων ώστε να εντοπίζονται εύκολα από τα 

μέλη της ελεγκτικής ομάδας  

➢ χρησιμοποίηση συμβόλων που δηλώνουν τις ενέργειες που έγιναν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου και επιτυγχάνουν τυποποίηση εργασιών ρουτίνας και 

μείωση του απαιτούμενου χρόνου εργασίας με ταυτόχρονη επεξήγηση αυτών 

σε κάθε φύλλο εργασίας ή σε ειδικό επεξηγηματικό φύλλο εργασίας 

➢ υπογραφές του συντάκτη του φύλλου εργασίας καθώς και εκείνου που έκανε 

την ανασκόπησή του και την ημερομηνία της εργασίας του 

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στα φύλλα εργασίας 

είναι
63

: 

● οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του λογαριασμού στον οποίο αναφέρεται 

το φύλλο εργασίας καθώς και αναλύσεις των λογαριασμών όπου αυτό είναι 

απαραίτητο. Οι επιμέρους ελεγκτικές διαδικασίες που ακολούθησε ο ελεγκτής 

καθώς και το δείγμα ελέγχου εφόσον δεν έχει καταρτιστεί πρόγραμμα ελέγχου 

που να περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία 

● το πλήρες πρόγραμμα ελέγχου 

● το ερωτηματολόγια εκτιμήσεως του εσωτερικού ελέγχου 

● οι επιβεβαιωτικές επιστολές τρίτων και οι επιστολές της διοικήσεως προς τον 

ελεγκτή 

● τα αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ και ΓΣ και οι σημειώσεις του 
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ελεγκτή επ αυτών 

● οι διάφοροι πίνακες , καταστάσεις , αναλύσεις λογαριασμών , σχόλια και 

σημειώσεις του ελεγκτή 

● οι πληροφορίες , διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την παρουσίαση του 

ελεγκτικού αντικειμένου 

● Οι τυχόν παρατηρήσεις του ελέγχου τεκμηριωμένες με παραδείγματα 

 Συνήθως οι ελεγκτές τηρούν δύο φακέλους για την ταξινόμηση των φύλλων 

εργασίας: 

➔ τον φάκελο ελέγχου χρήσεως με στοιχεία όπως την επιστολή ανάθεσης , τις 

διοικητικές αναφορές , λογιστικά στοιχεία , αντίγραφα ισοζυγίων , 

λογαριασμών , χρηματοοικονομικές καταστάσεις τρέχουσας περιόδου , 

αντίγραφα πρακτικών , διαπιστώσεις του ελεγκτή που προέκυψαν από την 

ελεγκτική διαδικασία κ.α. 

➔ τον μόνιμο φάκελο ελέγχου (ΜΦΕ) όπου περιλαμβάνονται τα φύλλα εργασίας 

μονίμου ενδιαφέροντος στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων ελέγχων με 

στοιχεία όπως το καταστατικό της εταιρίας , το οργανόγραμμά της , τα 

λογιστικά εγχειρίδια λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων , αντίγραφα 

πρακτικών ΓΣ και ΔΣ , αντίγραφα  φορολογικών δηλώσεων προηγούμενων 

ετών κ.α.  

 

4.3.2 Τελικός έλεγχος φύλλων εργασίας 

 

 

 Στη τελική διαμόρφωση και συμπλήρωση των φύλλων εργασίας , πρέπει να 

ελεγχθούν τα παρακάτω σημεία: 

● επικεφαλίδες. Σε κάθε φύλλο εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα 

της επιχείρησης , η περιοχή ελέγχου και ο σκοπός του φύλλου , όνομα και 

υπογραφή του συντάξαντος , ημερομηνία κλεισίματος και έτος χρήσεως και 

ημερομηνία σύνταξης του φύλλου 

● περιεχόμενο. Σε κάθε φύλλο εργασίας θα πρέπει να φαίνεται καθαρά και 

ολοκληρωμένα η εργασία που έχει εκτελεστεί 

● σύμβολα. Θα πρέπει να εμφανίζονται τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα τα οποία 

θα αποκαλύπτουν τις πηγές των στοιχείων και τους ελέγχους που έγιναν σε 
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αυτά 

● διευκρινήσεις απαραίτητες σχετικά με το περιεχόμενο και την εργασία του 

ελεγκτή - συντάκτη του φύλλου 

● διασύνδεση διαφόρων φύλλων εργασίας μεταξύ τους με πληρότητα και 

ακρίβεια 

 

4.4 Επίτευξη στόχων ελέγχου 

 

 

 Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι στόχοι του. Επομένως ό ελεγκτής θα πρέπει να 

εξετάσει: 

❏ τον οικονομικό απολογισμό του ελεγκτικού έργου συγκρίνοντας το χρόνο και 

το κόστος του με αυτά της προηγούμενης χρήσης 

❏ την πληρότητα εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών  

❏ τις σχέσεις με τον πελάτη  

❏ τη διεξαγωγή ολοκληρωμένου ελεγκτικού συμπεράσματος 

❏ τη διατήρηση της απαιτούμενης από τα πρότυπα επαγγελματικής 

δεοντολογίας ανεξαρτησίας των ελεγκτών σε σχέση με τον ελεγχόμενο 

 Ο στόχος του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι η διατύπωση 

γνώμης από τον ελεγκτή ως προς το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ή σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά 

πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική εταιρική νομοθεσία. Τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) έχουν διαμορφωθεί μέσα στα πλαίσια των κανόνων των 

διεθνών ελεγκτικών προτύπων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International 

Federation of Accounts). Ο ελεγκτής οφείλει να συμπεράνει εάν έχει αποκτήσει 

εύλογη διασφάλιση
64

 για το κατά πόσο το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων δεν 

περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Το 

συμπέρασμα αυτό πρέπει να βασιστεί στο κατά πόσο έχουν αποκτηθεί τα κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια , τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν είναι ουσιώδη είτε 

μεμονωμένα είτε στο σύνολο τους και οι εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που έγιναν από 

τη διοίκηση είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

                                                           
64 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.305 
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Ειδικότερα ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει αν: 

➔ οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σημαντικές λογιστικές 

αρχές που επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν 

➔ οι λογιστικές αρχές είναι κατάλληλες και συνεπής με το εφαρμοστέο 

λογιστικό πλαίσιο 

➔ οι λογιστικές εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν από τη διοίκηση είναι εύλογες 

➔ οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι 

σχετικές , αξιόπιστες , συγκρίσιμες και κατανοητές 

➔ οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επαρκής γνωστοποιήσεις ώστε οι 

χρήστες να κατανοούν τις επιπτώσεις των ουσιωδών συναλλαγών και των 

απεικονιζόμενων γεγονότων  

➔ το χρησιμοποιούμενο λεκτικό είναι το κατάλληλο 

 Εάν οι οικονομικές καταστάσεις δεν επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση , ο 

ελεγκτής πρέπει να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση και πρέπει να κρίνει αν είναι 

αναγκαία η διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.  

 

4.5 Έκθεση ελέγχου 

 

 

 Ο ελεγκτής , μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων , εκδίδει και υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την έκθεση ελέγχου 

στης οποίας στη μορφή και το περιεχόμενο αναφέρεται το διεθνές πρότυπο ελέγχου 

700. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή) και να περιλαμβάνει
65

: 

● τίτλο που να δηλώνει σαφώς ότι είναι έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 

● παραλήπτη - αποδέκτη της έκθεσης. Συνήθως απευθύνεται είτε προς τους 

μετόχους είτε προς εκείνους που είναι επιφορτισμένη με τη διακυβέρνηση της 

οικονομικής μονάδας της οποίας ελέγχονται οι οικονομικές καταστάσεις 

● εισαγωγική παράγραφο η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία της 

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας , να δηλώνει ότι έχουν ελεγχθεί οι 

οικονομικές καταστάσεις , να αναφέρει την ονομασία κάθε κατάστασης που 

απαρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις , να αναφέρει σύνοψη των σημαντικών 

                                                           
65 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012) Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , Αθήνα : 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.308 
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λογιστικών αρχών και άλλων επεξηγηματικών πληροφοριών και τέλος να 

αναφέρει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο που καλύπτεται από κάθε 

οικονομική κατάσταση 

● ευθύνη της διοίκησης για της οικονομικές καταστάσεις. Πρέπει να 

περιγράφεται ότι η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο και 

να περιλαμβάνονται απαραίτητες εσωτερικές δικλίδες που θα βοηθήσουν στην 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια  

● ευθύνη ελεγκτή. Η ευθύνη του ελεγκτή είναι να εκφράσει γνώμη επί των 

οικονομικών καταστάσεων βάση του ελέγχου. Η έκθεση πρέπει να δηλώνει 

ότι ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα ΔΠΕ , ο ελεγκτής συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις δεοντολογίας και σχεδιάζει και εκτελεί τον έλεγχο ώστε να αποκτά 

εύλογη διασφάλιση για το αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδες ανακρίβειες 

● γνώμη ελεγκτή. Η γνώμη του ελεγκτή πρέπει (εκτός αν απαιτείται 

διαφορετικά από νόμο ή κανονισμό) να χρησιμοποιεί μία από τις ακόλουθες 

πράξεις οι οποίες θεωρούνται ισοδύναμες: 

○ “Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα , από κάθε 

ουσιώδη άποψη σύμφωνα με (το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο)” 

○ “Οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαια εικόνα τον 

σύμφωνα με (το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο)” 

● άλλες ευθύνες αναφοράς. Αν ο ελεγκτής αντιμετωπίζει άλλες πρόσθετες 

ευθύνες αναφοράς τότε αυτές πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστό τμήμα της 

έκθεσης ελέγχου που πρέπει να φέρει τον υπότιτλο “Έκθεση επί άλλων 

νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων” 

● υπογραφή του ελεγκτή είτε με το όνομα της εκλεκτικής εταιρίας είτε με το 

προσωπικό του όνομα είτε και με τα δύο 

● ημερομηνία έκθεσης ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία ο ελεγκτής απέκτησε επαρκή 

και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια στα οποία βασίζει την γνώμη του 

● διεύθυνση ελεγκτή (διεύθυνση  τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του) 
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4.5.1 Παράγραφος έμφασης θέματος στην έκθεση ελέγχου 

 

 Στην παράγραφο έμφασης θέματος
66

, στην έκθεση του , ο ελεγκτής πρέπει να 

αναφέρει το θέμα που παρουσιάστηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές 

καταστάσεις, στο οποίο πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι χρήστες και το 

οποίο είναι θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση των οικονομικών 

καταστάσεων από αυτούς. Το θέμα αυτό δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά λόγω των σημαντικών πληροφοριών του πρέπει να περιληφθεί 

στην έκθεση. 

Η παράγραφος έμφασης θέματος πρέπει να περιλαμβάνεται αμέσως μετά την 

παράγραφο γνώμης της έκθεσης ελέγχου , πράγμα που σημαίνει ότι το αναφερόμενο 

θέμα , δεν επηρεάζει την γνώμη του. Πρέπει να υποδηλώνει ότι η γνώμη του ελεγκτή 

δεν είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με το θέμα αυτό , να χρησιμοποιείται στην 

παράγραφο η επικεφαλίδα “Έμφαση Θέματος”  και να περιλαμβάνεται σε αυτή 

σαφής αναφορά του θέματος και των γνωστοποιήσεων που περιγράφουν πλήρως το 

θέμα. Η παράγραφος αυτή δεν συνιστά υποκατάστατο για έκφραση από τον ελεγκτή 

γνώμης με επιφύλαξη ή αρνητικής γνώμης ή αδυναμίας έκφρασης γνώμης ή για 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται από το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να περιλάβει παράγραφο 

έμφασης θέματος σε περιπτώσεις όπως: 

➢ αβεβαιότητα σχετικά με τα μελλοντικά αποτελέσματα έκτακτων δικαστικών 

διενέξεων ή κανονιστικών πράξεων 

➢ πρώιμη εφαρμογή ενός νέου ΔΠΧΑ 

➢ μεγάλη καταστροφή που είχε ή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική 

θέση της ελεγχόμενης μονάδας 

➢ η χορήγηση νέας τροποποιούμενης έκθεσης ελέγχου σε περίπτωση 

μεταγενέστερων γεγονότων 

➢ η ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας για το αν μπορεί η ελεγχόμενη μονάδα να 

συνεχίσει τις δραστηριότητές τις 

➢ η αναφορά ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για ειδικό 

σκοπό και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για άλλο σκοπό 

                                                           
66 ΔΠΕ 701 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012) , Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.327 
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4.5.2 Παράγραφος άλλου θέματος στην έκθεση ελέγχου 

 

 

 Εάν ο ελεγκτής θεωρεί απαραίτητο να εστιάσει την προσοχή των χρηστών σε 

ένα θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις το οποίο είναι σχετικό με την κατανόηση αυτών από τους χρήστες , τις 

ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση του και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή 

κανονισμό , τότε αυτό το θέμα πρέπει να παρουσιαστεί σε παράγραφο με επικεφαλίδα 

“Άλλο Θέμα”
67

 αμέσως μετά την παράγραφο γνώμης ή μετά την παράγραφο έμφασης 

θέματος. 

 Παράγραφος άλλου θέματος μπορεί να περιληφθεί σε περιπτώσεις: 

➢ αδυναμίας παραίτησης του ελεγκτή από τον έλεγχο λόγω περιορισμού του 

εύρους και της έκτασης του ελέγχου του 

➢ περαιτέρω επεξήγησης τον ευθυνών του στον έλεγχο οικονομικών 

καταστάσεων 

➢ αναφοράς της ειδικής χρήσης της έκθεσης ελέγχου και απαγόρευση της 

χρησιμοποίησης αυτής από άλλα μέρη 

➢ αναφοράς της κατάρτισης από την ελεγχόμενη μονάδα οικονομικών 

καταστάσεων με βάσει και άλλο λογιστικό πλαίσιο (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ) 

➢ αναφοράς μη ελέγχου τον οικονομικών καταστάσεων προηγουμένης χρήσεως 

ή ελέγχου από άλλον ελεγκτή  

➢ αναφοράς άρνησης της διοίκησης να τροποποιήσει άλλες πληροφορίες που 

παρέχονται με τις οικονομικές καταστάσεις και είναι ασυνεπείς με τις 

καταστάσεις αυτές  

 

4.5.3 Διαφοροποιήσεις στην γνώμη στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή 

 

 

 Διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή υπάρχει όταν αυτός συμπεραίνει , 

βάση των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων , ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως 

                                                           
67 ΔΠΕ 706 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.329 



68 
 

σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα ή όταν δεν μπορεί να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να συμπεράνει ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.  

Το ΔΠΕ 450 καθορίζει το σφάλμα ως τη διαφορά του ποσού , της 

ταξινόμησης , της παρουσίασης ή γνωστοποίησης ενός στοιχείου των αναφερόμενων 

οικονομικών καταστάσεων και του πόσου της ταξινόμησης , της παρουσίασης ή 

γνωστοποίησης που απαιτείται για να είναι το στοιχείο σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Το ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές 

καταστάσεις μπορεί να προκύψει σε σχέση με: 

● την καταλληλότητα των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών. Ουσιώδη 

σφάλματα των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να προκύψουν όταν οι 

επιλεγμένες λογιστικές πολιτικές δεν είναι συνεπής με το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς ή όταν οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

αντιπροσωπεύουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα κατά τρόπο που να 

επιτυγχάνεται εύλογη παρουσίαση 

● την εφαρμογή των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών. Ουσιώδη σφάλματα 

των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να προκύψουν όταν η διοίκηση δεν 

έχει εφαρμόσει τις επιλεγμένες λογιστικές πολιτικές με συνέπεια προς το 

πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς , περιλαμβανομένης της περίπτωσης 

μη εφαρμογής από τη διοίκηση των πολιτικών αυτών με συνέπεια μεταξύ των 

περιόδων ή σε παρόμοιες συναλλαγές και γεγονότα είτε λόγω του τρόπου 

εφαρμογής των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών (ακούσιο λάθος) 

● την καταλληλότητα ή την επάρκεια γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις. Ουσιώδη σφάλματα των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

προκύψουν όταν οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς είτε οι γνωστοποιήσεις δεν παρουσιάζονται 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είτε οι 

οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις ώστε 

να επιτυγχάνεται εύλογη παρουσίαση. 

Κατά το ΔΠΕ 705 καθορίζονται τρεις τύποι διαφοροποιημένων γνωμών 

ανάλογα με τη φύση του θέματος που προκαλεί τη διαφοροποίηση και την κρίση του 

ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις (ο όρος 
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διάχυτες χρησιμοποιείτε στα πλαίσια των λαθών για να περιγράψει τις επιπτώσεις 

λαθών επί των οικονομικών καταστάσεων , αν υπάρχουν , που είναι μη εντοπισμένα 

λόγω της αδυναμίας να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια). 

Αυτοί οι τύποι διαφοροποιημένων γνωμών είναι: 

➢ γνώμη με επιφύλαξη. Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη 

όταν συμπεραίνει , έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 

τεκμήρια , ότι σφάλματα είτε ατομικά είτε αθροιστικά είναι ουσιώδη αλλά όχι 

διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις ή όταν συμπεραίνει , αδυνατώντας να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια , ότι οι πιθανές 

επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων , εάν υπάρχουν , επί των 

οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι 

διάχυτες 

➢ αρνητική γνώμη. Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη όταν , 

έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια συμπεραίνει 

ότι σφάλματα ατομικά ή αθροιστικά είναι και ουσιώδη και διάχυτα στις 

οικονομικές καταστάσεις 

➢ αδυναμία έκφρασης γνώμης. Ο ελεγκτής πρέπει να μην εκφράσει γνώμη όταν 

αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια και 

συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων εάν 

υπάρχουν επί των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι και 

ουσιώδεις και διάχυτες ή όταν , παρόλο που έχει αποκτήσει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, δεν είναι δυνατό να διαμορφώσει γνώμη επί 

των οικονομικών καταστάσεων λόγω τις πιθανής αλληλεπίδρασης των 

αβεβαιοτήτων και των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεών τους επί των 

οικονομικών καταστάσεων (σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις που 

περιλαμβάνουν πολλαπλές αβεβαιότητες). 

 

4.5.4 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφυλάξεων – παρατηρήσεων 

 

 Σε κάθε επιφύλαξη που διατυπώνεται στην έκθεση ελέγχου πρέπει να 

γνωστοποιείται
68

: 

● η διαπιστωμένη παρέκκλιση από τις παραδεγμένες αρχές και μεθόδους ή 

                                                           
68 ΔΠΕ 705 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012), Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
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ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονισμών (διαφωνία ελεγκτή για την 

παρέκκλιση) 

● ο συγκεκριμένος λόγος εξαιτίας του οποίου περιορίστηκε η δυνατότητα του 

ελεγκτή να σχηματίσει επαρκεί γνώμη για επιμέρους στοιχεία ή για την 

συνολική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων (αβεβαιότητα ελεγκτή).  

Οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις πρέπει να είναι σύντομες (να περιέχουν μόνο 

τις αναγκαίες πληροφορίες) , σαφείς (χωρίς διφορούμενες λέξεις ή εκφράσεις) , 

πλήρεις (να περιέχουν μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορεί ο αναγνώστης 

να κατανοεί αμέσως τη διαφωνία ή την αμφιβολία του ελεγκτή καθώς και τη σχετική 

επίδραση σε συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων). 

Οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις πρέπει να παρατίθενται ομαδοποιημένες κατά 

θέμα σε ιδιαίτερη παράγραφο της έκθεσης ελέγχου με τίτλο “Βάση για 

διαφοροποιημένη γνώμη” πριν από τη γνώμη του ελέγχου.  

 

4.6 Μεταγενέστερα γεγονότα
69

 

 

 

★ Για τα γεγονότα που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών 

καταστάσεων και της ημερομηνίας χορήγησης της έκθεσης ελέγχου , ο 

ελεγκτής θα πρέπει να εκτελέσει κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να αποδεικνύουν 

την εντόπισή τους. Εάν ο ελεγκτής εντοπίσει γεγονότα που απαιτούν 

προσαρμογή ή γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις , τότε πρέπει να 

κρίνει εάν κάθε τέτοιο γεγονός αντανακλάται σωστά σε αυτές σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης , πρέπει να 

ζητήσει από τη διοίκηση έγγραφη διαβεβαίωση ότι όλα τα μεταγενέστερα 

γεγονότα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία το 

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς απαιτεί τροποποίηση ή 

γνωστοποίηση , έχουν περιληφθεί σε αυτές.  

★ Για τα γεγονότα που γίνονται γνωστά στον ελεγκτή μετά την ημερομηνία 

χορήγησης της έκθεσης ελέγχου αλλά πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 

των οικονομικών καταστάσεων , ο ελεγκτής πρέπει: 

                                                           
69 ΔΠΕ 560 Λουμιώτης Β & Τζίφας Β. (2012) , Βασικές οδηγίες εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ) , 

Αθήνα : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σ.233 
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○ να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση 

○ να κρίνει εάν οι οικονομικές καταστάσεις χρειάζονται τροποποίηση 

○ εάν χρειάζονται , να θέσει διερευνητικά ερωτήματα στη διοίκηση για 

το πως αυτή σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα στις οικονομικές 

καταστάσεις 

Εάν οι διοίκηση τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις , τότε ο 

ελεγκτής πρέπει: 

➢ να διενεργήσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες επί των 

τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

➢ να επεκτείνει τις ελεγκτικές διαδικασίες για τον εντοπισμό 

μεταγενέστερων γεγονότων μέχρι την ημερομηνία της νέας έκθεσής 

του 

➢ να εκδώσει νέα έκθεση επί των τροποποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία 

έγκρισης των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

★ Για γεγονότα που γίνονται γνωστά στον ελεγκτή μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων , ο ελεγκτής πρέπει: 

❏ να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση 

❏ να κρίνει εάν οι οικονομικές καταστάσεις χρειάζονται τροποποίηση 

❏ εάν χρειάζονται , να θέσει διερευνητικά ερωτήματα στη διοίκηση για 

το πως αυτή σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα στις οικονομικές 

καταστάσεις 

Εάν οι διοίκηση τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις , τότε ο 

ελεγκτής πρέπει: 

➢ να εκτελέσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες για την 

τροποποίηση 

➢ να εξετάσει τα μέτρα που θα έχει λάβει η διοίκηση ώστε να 

εξασφαλιστεί η ενημέρωση για την κατάσταση , όσων έλαβαν τις 

προηγούμενες δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις  

➢ να επεκτείνει τις ελεγκτικές διαδικασίες για εντοπισμό 

μεταγενέστερων γεγονότων μέχρι την ημερομηνία της νέας έκθεσης 

του και να χρονολογήσει τη νέα έκθεση μετά την ημερομηνία έγκρισης 

των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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➢ να εκδώσει νέα έκθεση ελεγκτή επί των τροποποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων όπου να περιλαμβάνεται παράγραφος έμφασης θέματος 

ή παράγραφος άλλου θέματος στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για 

τη διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων  

Αν η διοίκηση δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ενημερώσει για τη 

κατάσταση και αν δεν τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις στην 

περίπτωση που ο ελεγκτής πιστεύει ότι πρέπει να τροποποιηθούν , τότε αυτός 

πρέπει να ενημερώσει τη διοίκηση ότι θα προσπαθήσει να εμποδίσει τη 

μελλοντική στήριξη στην έκθεση ελέγχου. Στην περίπτωση που η διοίκηση 

δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα , παρά την προειδοποίηση τότε ο ίδιος πρέπει 

να εμποδίσει τη μελλοντική στήριξη στην έκθεση του (ο ελεγκτής ζητά 

νομική συμβουλή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

5.1 Γενικά 

 

5.1.1 Ορισμός και αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου 

  

 O εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί απαραίτητο συμβουλευτικό 

εργαλείο της διοίκησης ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης 

και η αξιοπιστία των λογιστικών της καταχωρήσεων , η διαφύλαξη και προστασία 

των περιουσιακών της στοιχείων και ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων από 

τους αναληφθέντες από αυτήν επιχειρηματικούς κινδύνους
70

. 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών , ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη , αντικειμενική , εγγυητική και συμβουλευτική δραστηριότητα 

η οποία είναι σχεδιασμένη για να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού στον οποίο εφαρμόζεται
71

. 

 

5.1.2 Σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 Σύμφωνα με το πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
 

72
αντικειμενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η βοήθεια προς τα 

μέλη του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Για αυτό 

τον σκοπό , η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εφοδιάζει τα μέλη του οργανισμού με 

αναλύσεις , αξιολογήσεις , συστάσεις , συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών πρέπει να γίνεται 

κάτα τρόπο ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο.   

 Ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί την
73

 : 

➢ Πιστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης και σύγκριση τελικών στόχων με το 

αποτέλεσμα 

                                                           
70 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος 

71 , 72 Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 2012 

73 Παπαστάθης Παντελής , ο σύγχρονος έλεγχος στις επιχειρήσεις - οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του 

Α’  τόμος 2003, Αθήνα 2003 , σ.31 

 

 



74 
 

➢ Εξέταση της ύπαρξης συστήματος οργάνωσης και αξιολόγηση της επάρκειας 

αυτού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα  

➢ Ρύθμιση σχέσεων συναλλαγών - συνεργασίας με τρίτους  

➢ Μέτρηση της απόδοσης της διοίκησης όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στη 

παραγωγική διαδικασία  

➢ Συστηματική παρακολούθηση του επιχειρηματικού κινδύνου και αποτελεσματική 

διαχείρισή του 

➢ Εντόπιση των επικερδών και μη δραστηριοτήτων καθώς και εκείνων που 

επιδέχονται βελτίωση  

➢ Αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων  

➢ Μέτρηση του συνολικού και επιμέρους κόστους των τμημάτων 

➢ Σύγκριση αυτού με το προϋπολιγσθέν 

➢ Αποφυγή ατασθαλιών , κλοπών , φθορών , απόκρυψης στοιχείων , παραπλάνησης  

➢ Εξακρίβωση της σωστής στελέχωσης των τμημάτων , της αποτελεσματικότητας 

της ασκούμενης εποπτείας από τα στελέχη όλων των βαθμίδων και της 

κατάλληλης αξιοποίησης του προσωπικού 

➢ Εξασφάλιση της ακρίβειας , πληρότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων και βιβλίων 

➢ Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

➢ Εξέταση του βαθμού συνεργασίας της επιχείρησης με τρίτους και γενικά του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όπου αναπτύσσεται αυτή   

➢ Διασφάλιση της καλής εξωτερικής εικόνας της επιχείρησης  

➢ Εξέταση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων , διαμόρφωση γνώμης και εισήγηση 

προς τη διοίκηση διόρθωσης των αδυναμιών που εντοπίστηκαν 

 

5.1.3 Είδη εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε τόσα είδη ελέγχου όσες και οι 

λειτουργίες της επιχείρησης καθώς προσπαθεί να καλύψει ελεγκτικά όλους τους 

χώρους
74

.  

 Ενδεικτικά αναφέρουμε τέσσερα είδη ελέγχου: 

                                                           
74 Παπαστάθης Παντελής , ο σύγχρονος έλεγχος στις επιχειρήσεις - οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του 

Α’  τόμος 2003, Αθήνα 2003 , σ.36-39 
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 Έλεγχοι παραγωγής (production audits) που επιτηρούν τις διαδικασίες στο 

εύρος της παραγωγικής διαδικασίας  

 Οικονομικοί έλεγχοι (financial audits) που επαληθεύουν την ακρίβεια και 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων  

 Διοικητικοί έλεγχοι (management audits) που εξετάζουν τη συνολική 

διοικητική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και τις επιμέρους διοικητικές 

λειτουργίες της 

 Λειτουργικοί έλεγχοι (operational audits) οι οποίοι διερευνούν την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών κατά την υλοποίηση των 

αποφάσεων 

 

5.1.4 Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών τα πρότυπα που 

καθορίζουν τη φύση , την έκταση και τον σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το έργο της , είναι
75

: 

 Πρότυπα χαρακτηριστικών ιδιοτήτων (attribute standards – Σειρά 1000). 

Αυτά τα πρότυπα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά αυτών που διενεργούν τον 

εσωτερικό έλεγχο και είναι : 

          1000  Σκοπός , δικαιοδοσία και ευθύνη 

Ο σκοπός , η δικαιοδοσία και η ευθύνη της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου 

θα πρέπει να κανονίζονται γραπτώς σε έναν κανονισμό εσωτερικού ελέγχου που θα 

συμβαδίζει με τα Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας και να εγκρίνεται από το 

Δ.Σ. της επιχείρησης. 

          1100  Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

Η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές να ασκούν τα καθήκοντα τους με αντικειμενικότητα. 

          1200  Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται με επάρκεια γνώσεων και 

επαγγελματική επιμέλεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

                                                           
75 http://hiia.gr/images/pgallery/IPPF_2013_Greek.pdf 

http://hiia.gr/images/pgallery/IPPF_2013_Greek.pdf
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Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζουν την δέουσα επαγγελματική επιμέλεια σε μια σειρά 

από ζητήματα όπως την έκταση και την πολυπλοκότητα των ελεγκτικών εργασιών, 

την περίπτωση λαθών, την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας εταιρικής 

διακυβέρνησης κ.α. 

          1300 Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναπτύσσει και να τηρεί ένα 

πρόγραμμα ποιοτικής διασφάλισης και βελτίωσης, το οποίο να καλύπτει όλο το 

φάσμα του εσωτερικού ελέγχου και να φροντίζει για την διατήρηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

 Πρότυπα απόδοσης (performance standards– Σειρά 2000). 

Περιγράφουν τη φύση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου και τα κριτήρια 

με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η απόδοση του εσωτερικού ελέγχου. 

     Τα πρότυπα αυτά είναι : 

          2000 - Διαχείριση του Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να διοικεί αποτελεσματικά την 

δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα 

αυτή, προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 

           2100 - Φύση των Εργασιών 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί και συμβάλλει στην βελτίωση των 

συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

           2200 - Σχεδιασμός Εργασιών Ελέγχου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναπτύσσουν και να συντάσσουν το σχεδιασμό 

κάθε ελεγκτικής εργασίας, στο περιεχόμενο του οποίου θα περιλαμβάνονται το εύρος, 

οι στόχοι αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του. 

           2300 - Διεξαγωγή των Ελεγκτικών Εργασιών  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να προσδιορίζουν , να αναλύουν , να αξιολογούν 

και να καταγράφουν όλες τις επαρκείς πληροφορίες για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων των ελεγκτικών τους εργασιών. 

           2400 - Κοινοποίηση των Αποτελεσμάτων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας 

τους. Στις κοινοποιήσεις θα πρέπει να υπάρχουν οι αντικειμενικοί σκοποί , τα 

συμπεράσματα και η γνώμη του ελεγκτή. 

           2500 - Διαδικασία παρακολούθησης Προόδου 
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Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα 

παρακολούθησης της εξέλιξης των αποτελεσμάτων που έχουν γνωστοποιηθεί στη 

διοίκηση. 

           2600 - Κοινοποίηση της αποδοχής των κινδύνων 

Όταν ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου θεωρεί ότι η ανώτερη διοίκηση έχει αναλάβει 

υπολειμματικό κίνδυνο , ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από τον οργανισμό , τότε 

πρέπει να συζητήσει το θέμα με την ανώτερη διοίκηση. Εάν δεν εξευρεθεί κοινή 

λύση, τότε ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου και η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να 

αναφέρουν το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο για επίλυση. 

 Πρότυπα εφαρμογής (implementation standards) 

Τα πρότυπα αυτά εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες προτύπων σε 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος συμμόρφωσης , έλεγχος 

απάτης) 

 

5.1.5 Εσωτερικός ελεγκτής (internal auditor) 

 

 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής
76

 είναι ο σύμβουλος που σχεδιάζει και εκτελεί 

ελέγχους ώστε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της διοίκησης που έχουν σχέση με τη 

στρατηγική, την πολιτική και το μέλλον της επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν 

κρίνει την ορθότητα των αποφάσεων της διοίκησης αλλά το πόσο υλοποιούνται 

σωστά οι αποφάσεις αυτές. Παρέχει διοικητική πληροφόρηση και υποστήριξη σε 

θέματα διοικητικού ελέγχου και αξιολογεί το μέγεθος των κινδύνων για λογαριασμό 

της διοίκησης. Τέλος , ο εσωτερικός ελεγκτής βοηθά τη διοίκηση της επιχείρησης στη 

διερεύνηση και αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παραβιάσεων των 

κανονιστικών διατάξεων λειτουργίας της επιχείρησης (το θέμα της απάτης και των 

υποχρεώσεων των εσωτερικών ελεγκτών καλύπτεται από το επαγγελματικό πρότυπο 

280). 

 

 

 

 

                                                           
76 Soltani B. (2008) «Auding: An International Approach» , Prentice Hall , UK 
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5.1.5.1 Κώδικας δεοντολογίας του εσωτερικού ελεγκτή 

 

 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές , σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
77 

για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από: 

 Ακεραιότητα ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη στην κρίση τους και η 

συμβολή στην ενίσχυση της αξιοπιστία τους 

 Αντικειμενικότητα με στόχο την αποχή από ενέργειες οι οποίες αντίκεινται 

στα συμφέροντα της εταιρίας και επηρεάζουν την κρίση του ελεγκτή κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του 

 Εχεμύθεια ώστε να μην χρησιμοποιεί (ο ελεγκτής) εμπιστευτικές πληροφορίες 

για προσωπικό όφελος ή για δράση αντίθετη με τους αντικειμενικούς σκοπούς 

της επιχείρησης 

 Επάρκεια ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου , με την κείμενη 

νομοθεσία , με τις αποφάσεις της διοίκησης , της επιστήμης και της 

επικρατούσας πρακτικής.  

 

5.1.6 Διαχείριση κινδύνου 

 

 

 Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος είναι προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου. Η ενεργός διαχείριση των 

κινδύνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα των οικονομικών μονάδων. Βασικός 

σκοπός των οικονομικών μονάδων αυτών είναι η ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων 

αρνητικών συνεπειών των κινδύνων στα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου , σύμφωνα με το ελεγκτικό πρότυπο 2110
78 

για τη διαχείριση κινδύνου, 

πρέπει να βοηθά την επιχείρηση αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τους σημαντικούς 

τομείς που την εκθέτουν σε κίνδυνο και να συνεισφέρει στην βελτίωση της 

διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων ελέγχου με σκοπό την παροχή εύλογης 

                                                           
77 Νεγκάκης Χ. , Ταχυνάκης Π. , (2013) Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής & εσωτερικού ελέγχου : σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου , Αθήνα : Εκδόσεις Διπλογραφία, σ.111 

78 http://hiia.gr/images/pgallery/IPPF_2013_Greek.pdf 

http://hiia.gr/images/pgallery/IPPF_2013_Greek.pdf
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διαβεβαίωσης ότι οι στόχοι της επιχείρησης θα επιτευχθούν. 

 

5.1.6.1 Στάδια διαχείρισης κινδύνων 

 

 

 Τα στάδια διαχείρισης κινδύνων είναι:  

 Ανάλυση κινδύνων που πιθανά θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση η οποία 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναγνώρισης , περιγραφής , εκτίμησης του 

κινδύνου 

 Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων σχετικά με την αποδοχή τους ή μη και 

σχετικά με τη σημαντικότητά τους στην επιχείρηση 

 Διαχείριση κινδύνου ώστε να ελεγχθεί και να μειωθεί αυτός 

 

5.1.6.2 Εσωτερικός έλεγχος με βάση τον κίνδυνο (Risk Based Internal 

Auding) 

 

 

 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου είναι να 

αξιολογήσει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης κινδύνων ώστε να μειωθούν τα 

επίπεδα κινδύνων στα αποδεκτά από τη διοίκηση όρια. Η μεθοδολογία που συνδέει 

τον εσωτερικό έλεγχο με την διαχείριση κινδύνου είναι η R.B.I.A. του ινστιτούτου 

εσωτερικών ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας , της οποίας 

στόχος είναι να παρέχει εύλογη διασφάλιση στη διοίκηση ότι οι διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνου χειρίζονται τους κινδύνους αποτελεσματικά και σύμφωνα με 

την πολιτική ανάληψης κινδύνου από τη διοίκηση. 

 Μπορεί να απεικονίσει την αναλογία σημαντικών κινδύνων που έχουν 

ελεγχθεί και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Παρέχει σαφή αιτιολόγηση των πόρων 

και διασφαλίζει ότι οι πόροι κατευθύνονται στον έλεγχο της διαχείρισης των πιο 

σημαντικών κινδύνων. Οι αρχές της είναι απλές και κατευθύνει τους ελέγχους σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτό όμως μπορεί να παρουσιάσει το μειονέκτημα ότι 

κάποιοι έλεγχοι που προηγουμένως κρίνονταν σημαντικοί από τη διοίκηση , τώρα 

μπορεί να εξαφανιστούν. 
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5.1.6.3 C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treedway Commission) 

 

 

 Η C.O.S.O. ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1985 με σκοπό την υποστήριξη της 

Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της Ψευδούς Οικονομικής Πληροφόρησης. 

Παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τον εσωτερικό έλεγχο , τη διαχείριση του 

επιχειρηματικού κινδύνου και την αποτροπή απάτης. Το Μάιο του 2013 δημοσίευσε 

το ανανεωμένο πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο ορίζοντας αυτό ως «μία διαδικασία 

η οποία διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο , τη διεύθυνση και το λοιπό 

προσωπικό της επιχείρησης σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει τη λογική 

διαβεβαίωση αναφορικά με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της 

επιχείρησης».  

 Οι συνιστώσες των οποίο η εφαρμογή καθορίζει την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου , σύμφωνα με τη C.O.S.O είναι
79

:  

 Το περιβάλλον ελέγχου στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (control 

enviroment) (παρουσιάζεται στη βάση της πυραμίδας) 

 Η εκτίμηση των κινδύνων (risk assessment) (πάνω από τη βάση) 

 Οι ελεγκτικές δραστηριότητες (control activities) 

 Οι δραστηριότητες παρακολούθησης (monitoring activities) (στη κορυφή της 

πυραμίδας) 

Στις πλάγιες πλευρές της πυραμίδας παρουσιάζονται η πληροφόρηση και η 

επικοινωνία (information and communication) ως παράμετροι που πρέπει να 

συνδέουν όλα τα επίπεδα της πυραμίδας. 

 

 

                                                           
79 Diane J. Janvrin, Elizabeth A. Payne, Paul Byrnes, Gary P. Schneider, and Mary B. Curtis (2012) The 

updated COSO Internal Control—Integrated Framework: Recommendations and opportunities for future research 

http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/isys-50255
http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/isys-50255
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 Σχήμα 2 : Οι συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου , Πηγή C.O.S.O 1992 

  

 

 Η σχέση μεταξύ των στόχων που η επιχείρηση προσπαθεί να πετύχει και των 

συνιστωσών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων είναι άμεση και μπορεί να 

απεικονιστεί με τη μορφή ενός κύβου
80

 όπου οι κατηγορίες των στόχων 

εκπροσωπούνται από τρεις στήλες και οι συνιστώσες από πέντε σειρές. Η οργανωτική 

δομή της επιχείρησης αντιπροσωπεύεται από την τρίτη διάσταση. 

 

Σχήμα 3 : Σχέση αντικειμενικών στόχων και συνιστωσών, Πηγή C.O.S.O Internal control framework 2013 

 

 

 

 

                                                           
80 http://info.knowledgeleader.com/bid/161685/what-are-the-five-components-of-the-coso-framework 
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5.1.7 Απάτη στο εσωτερικό της επιχείρησης 

 

 

 Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος προλαμβάνει και καταστέλλει 

φαινόμενα απάτης
81

  στο εσωτερικό της επιχείρησης (η απάτη ενέχει το στοιχείο του 

δόλου) που έχουν σκοπό την παραπλάνηση για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή 

παράνομου πλεονεκτήματος. Η επιχείρηση μπορεί να είναι αντικείμενο απάτης εκ 

των έσω (παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών) ή από εξωτερικούς δράστες 

(δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές). 

 Απάτη καλείται η πράξη ή οι πράξεις που διενεργούνται από ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα με σκοπό την απόκτηση παράνομου οφέλους από τους 

εμπλεκομένους. Στις ΗΠΑ ερμηνεύεται ως η σκόπιμη αλλοίωση των οικονομικών 

καταστάσεων προκειμένου να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν τους χρήστες των 

καταστάσεων αυτών
82

. 

 Η απάτη ενθαρρύνεται από τον έντονο επιχειρηματικό ανταγωνισμό , την 

πίεση ικανοποίησης των προσδοκιών , οικονομικά κίνητρα από την ίδια την 

επιχείρηση (τα κίνητρα αυτά γίνονται πιο έντονα όταν οι αμοιβές των στελεχών είναι 

συνδεδεμένες με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής) , τη σύνθεση του 

διοικητικού συμβουλίου , την κατοχή δύο θέσεων από το ίδιο άτομο στην ανώτερη 

διοίκηση , το ρυθμό ανάπτυξης της εταιρίας καθώς και την εξειδίκευση του 

εσωτερικού ελεγκτή. 

 Οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις απάτης είναι
83

 η διαφθορά , η δωροδοκία , ο 

οικονομικός εκβιασμός , η σύγκρουση συμφερόντων , η μη χρηστή διαχείριση 

στοιχείων ενεργητικού και τέλος οι ψευδείς οικονομικές καταστάσεις. 

 

5.1.7.1 Το τρίγωνο της απάτης (the fraud triangle) 

 

 

Οι τρεις παράγοντες που οδηγούν στην διάπραξη της απάτης σύμφωνα με τον 

                                                           

81 YI Lou , ML Wang (2011) Fraud risk factor of the fraud triangle assessing the likelihood 

of fraudulent financial reporting 

82 Βασίλειος I. Λουμιώτης (2015) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος, σ. 179 

83 Βασίλειος Λουμιώτης Διαχείριση Κινδύνου και εσωτερικός έλεγχος, σ. 181-185 

https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/view/2262
https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/view/2262
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εγκληματολόγο Donald R. Cressey είναι
84

: 

➢ ευκαιρία , η ικανότητα για διάπραξη απάτης. Η ευκαιρία υποβοηθείται από 

την αδυναμία των εσωτερικών ελέγχων 

➢ κίνητρο , οικονομικό ή μη 

➢ εκλογίκευση. Αφορά τη συμφιλίωση του ατόμου με την έννοια της απάτης και 

εξαρτάται από την ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα του 

 

 

  Σχήμα 4 :Το τρίγωνο της απάτης 

 

 

 

5.1.7.2 Το διαμάντι της απάτης (the fraud diamond) 

 

 

 Στην περίτπωση που υπάρχει το κατάλληλο άτομο το οποίο θα αναγνωρίσει 

και θα εκμεταλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με τις κατάλληλες ικανότητες, 

γνωρίσματα και δεξιότητες που έχει , τα τρία στοιχεία του τριγώνου της απάτης 

ενισχύονται με την ικανότητα του ατόμου και έτσι πραγματοποιείται το έργο της 

απάτης. Τον συνδιασμό των τεσσάρων αυτών στοιχείων των παρουσιάζουν οι 

συγγραφείς David T. Wolfe και Dana R. Hermanson στο διαμάντι της απάτης
85

. 

 

                                                           

84 MJ Kranacher, R Riley, JT Wells (2010) Forensic accounting and fraud examination  

85 JW Dorminey, AS Fleming, MJ Kranacher (2012) Financial fraud 

 

https://www.google.com/books?hl=el&lr=&id=iED8V_Vqj5gC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Donald+R.+Cressey++fraud+triangle&ots=vyoRSwUWf3&sig=CqgNj2ylJD4nDBpHFV0Qr0RBzlI
https://scholar.google.gr/citations?user=Fq2AOPYAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://search.proquest.com/openview/54c5c5ba63b7514458d180b7a0fc30a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41798
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  Σχήμα 5 :Το διαμάντι της απάτης 

 

 

5.1.7.3 Οι κόκκινες σημαίες της απάτης (red flags) 

 

 

 Οι κόκκινες σημαίες της απάτης
86

 είναι ένα σύνολο ασυνήθιστων ή 

διαφορετικών από των κανονικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης οι οποίες 

υποδηλώνουν προειδοποιητικά σημάδια απάτης και σηματοδοτούν την έναρξη 

περαιτέρω διερεύνησης. Ενδεικτικά μπορεί να είναι
87

 : 

 περίπλοκες επιχειρηματικές συμφωνίες που είναι δύσκολα κατανοητές και 

φαίνεται να μην έχουν μεγάλη πρακτική σημασία 

 οι μεγάλες συναλλαγές της τελευταίας στιγμής που οδηγούν σε σημαντικά 

έσοδα σε τριμηνιαίες ή ετήσιες εκθέσεις 

 οικονομικά αποτελέσματα που φαίνονται «πολύ καλά για να είναι αληθινά» ή 

σημαντικά καλύτερα από ότι των ανταγωνιστών , χωρίς ωστόσο να υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές στις επιχειρήσεις 

 αρκετά διασκορπισμένες τοποθεσίες της επιχείρησης , με αποκεντρωμένη 

διοίκηση και ένα κακό σύστημα εσωτερικής αναφοράς 

 επιμονή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να είναι παρών σε όλες τις 

συναντήσεις μεταξύ της επιτροπής ελέγχου και των εσωτερικών ή εξωτερικών 

ελεγκτών 

                                                           
86 Dinapoli , Thomas P. (2010) , Red Flags For Fraud, New York : State Of New York  

87 JT Wells (2008) Principles of fraud examination 

 

http://www.cpestore.com/pdf_courses/AA144404/AA144404_toc.pdf
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 μια υπερβολικά ακριβής αντιστοίχιση μεταξύ των αναφερόμενων 

αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα , τα 

αποτελέσματα που είναι πάντα ακριβώς όσα και στον προϋπολογισμό 

 ο δισταγμός , η αποφυγή ή η έλλειψη ενημέρωσης από τη διοίκηση ή τους 

ελεγκτές , σχετικά με τα ερωτήματα που αφορούν τις οικονομικές 

καταστάσεις 

 η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου υπό περιορισμούς , όπως για 

παράδειγμα η έλλειψη καλής επικοινωνίας και συστήματος αναφορών μεταξύ 

του διευθυντή του εσωτερικού ελέγχου και της επιτροπής ελέγχου 

 ασυνήθιστες αλλαγές στον ισολογισμό ή σε σχέσεις που είναι σημαντικές για 

τις οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα , οι απαιτήσεις αυξάνονται 

ταχύτερα από ότι τα έσοδα ή οι πληρωτέοι λογαριασμοί παραμένουν για 

επιπλέον διάστημα στις υποχρεώσεις 

 ασυνήθιστες λογιστικές πολιτικές , ιδιαίτερα για την αναγνώριση των εσόδων 

και για αναβολές του κόστους , όπως την αναγνώριση των εσόδων πριν από 

την αποστολή των προϊόντων ή η καθυστέρηση των στοιχείων που συνήθως 

εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους 

 λογιστικές μέθοδοι που ευνοούν τον τύπο παρά την ουσία 

 λογιστικές αρχές , πρακτικές που αντιτίθενται με τα πρότυπα της επιχείρησης 

 πολυάριθμες ή επαναλαμβανόμενες , μη καταγεγραμμένες προσαρμογές που 

πραγματοποιούνται σε σχέση με τον ετήσιο έλεγχο 

 χρήση των αποθεματικών για να εξομαλυνθούν τα κέρδη. Για παράδειγμα 

μεγάλες προσθήκες στα αποθέματα που μπορούν να αναστραφούν 

 οι συχνές και σημαντικές αλλαγές στις εκτιμήσεις για μη εμφανείς λόγους , 

που αυξάνουν ή μειώνουν τα αναφερόμενα κέρδη 

 η μη επιβολή εταιρικού κώδικα συμπεριφοράς 

 απροθυμία για αλλαγές σε συστήματα και διαδικασίες που συνιστώνται από 

τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο 280: 

 να καθορίζουν το πιθανό επίπεδο απάτης και την έκταση συνυπαιτιότητας στα 

πλαίσια της εταιρείας δίνοντας την κατάλληλη προσοχή σε τυχόν παραπλανητικές 

πληροφορίες 
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 να καθορίζουν διαδικασίες για την εξακρίβωση της έκτασης της απάτης , των 

τεχνικών που εφαρμόστηκαν και των στοιχείων των δραστών 

 να συντονίζουν τις δραστηριότητες τους με αυτές των διοικητικών στελεχών και 

του νομικού συμβούλου της εταιρείας 

 Μετά τη διερεύνηση της απάτης πρέπει να καθορίσουν αν πρέπει να 

ισχυροποιηθούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου , να καθορίσουν διαδικασίες 

ελέγχου για την αποκάλυψη απάτης στο μέλλον και τέλος να έχουν τη δυνατότητα να 

προσδιορίσουν μελλοντικές ενδείξεις απάτης. 

 Στην περίπτωση απάτης θα πρέπει άμεσα να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και να εκσυγχρονίζεται η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. 

 

5.2  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control System) 

 

 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας 

του συστήματος εσωτερικών ελέγχων δηλαδή του ολοκληρωμένου συστήματος 

ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσματική λειτουργία 

για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού. 

 Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου , νοείται ένα  οργανωμένο και σωστά 

δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών του οργανισμού , με σκοπό την 

εφαρμογή και την τήρηση αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα 

συμφέροντα του
88

. Είναι μια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που μεταφέρει όλα τα 

μηνύματα , εντολές , αντιδράσεις προς τη διοίκηση
89 

και το οποίο συμβάλει 

αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και στην επίτευξη των 

επιχειρηματικών της στόχων. 

 

5.2.1  Σκοπός του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 O σκοπός του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής 

                                                           
88 , 89  Παπαστάθης Παντελής , ο σύγχρονος έλεγχος στις επιχειρήσεις - οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή 

του Α’  τόμος 2003, Αθήνα 2003 , σ.41 
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διασφάλισης για
90

 : 

 Τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

 Τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών της στοιχείων 

και των οικονομικών της καταστάσεων 

 Τη συνεχή βελτίωση αποδοτικότητας , αποτελεσματικότητας και 

οικονομικότητας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

 Την ενθάρρυνση και την μέτρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις 

στρατηγικές και πολιτικές της διοίκησης καθώς και τους σχετικούς νόμους , 

διατάξεις και κανονισμούς 

Οι περιορισμοί ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου , σύμφωνα με το διεθνές 

ελεγκτικό πρότυπο 400 , είναι: 

 Το κόστος του εσωτερικού ελέγχου δεν υπερβαίνει τα αναμενόμενα οφέλη 

 Οι περισσότερες εσωτερικοί έλεγχοι τείνουν σε τρέχουσες και όχι μη 

τρέχουσες συναλλαγές 

 Πιθανότητα ανθρωπίνου σφάλματος  

 Πιθανότητα παράκαμψης εσωτερικών ελέγχων  

 Πιθανότητα κατάχρησης κατά την άσκηση εσωτερικού ελέγχου 

 Πιθανότητα ακαταλληλότητας των διαδικασιών λόγω μεταβολών στις 

συνθήκες 

 

5.2.2 Συστατικά συστήματος στοιχεία εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου διακρίνεται σε δύο μεγάλα υποσυστήματα: 

τους λογιστικούς και τους διοικητικούς ελέγχους
91

. 

 Οι λογιστικοί έλεγχοι είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν τη λογική 

βεβαιότητα ότι: 

 Οι συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με εξουσιοδότηση της διοίκησης 

 Οι συναλλαγές καταχωρούνται ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να 

καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και ώστε να αποδίδεται 

ευθύνη χειρισμών των περιουσιακών στοιχείων 

                                                           
 

 

90 , 91 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος, σ.248,252 
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 Η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται σύμφωνα με 

εξουσιοδότηση της διοίκησης  

 Οι καταχωρηθείσες λογιστικές εγγραφές για τα περιουσιακά στοιχεία 

συγκρίνονται με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και σε περίπτωση 

διαπίστωσης αποκλίσεων πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες 

 Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

διοίκησης και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης , λειτουργική αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση 

προς τις πολιτικές της.  
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5.2.3  Γραφική απεικόνιση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 

 

Σχήμα 6 : Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.92  

 

                                                           
92 Παπαστάθης Παντελής , ο σύγχρονος έλεγχος στις επιχειρήσεις - οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του 

Α’  τόμος 2003, Αθήνα 2003 , σ.47 
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5.2.4 Αποτελεσματικότητα συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 

 

 Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θεωρείται επαρκές και αποτελεσματικό
93

 

όταν είναι δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο 

σύστημα , είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και λεπτομερώς καταγεγραμμένο , είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένο  ως προς το εύρος , τον όγκο , τους κινδύνους και την 

πολυπλοκότητα των εργασιών της οικονομικής μονάδας , καλύπτει πλήρως όλες τις 

δραστηριότητες και τις συναλλαγές της οικονομικής μονάδας και όταν υπάρχει 

επαρκής μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής. 

 Οι αδυναμίες ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου οδηγούν τον ελεγκτή στο 

να προσαρμόσει καταλλήλως το δικό του πρόγραμμα ελέγχου ώστε να ανταποκριθεί 

στον ενδεχόμενο κίνδυνο λόγω των αδυναμιών αυτών. Όταν το σύστημα εμφανίζει 

σημαντικές αδυναμίες , ο ελεγκτής θα πρέπει να διενεργήσει εκτενέστερο και 

προσεκτικότερο έλεγχο ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να περιορίσει τους 

ελέγχους τεκμηρίωσης στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο. 

 

5.2.5 Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξετάζει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Διενεργεί δειγματοληπτικούς προληπτικούς και 

κατασταλτικούς ελέγχους και αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της 

(ελέγχων) στο διοικητικό συμβούλιο καθώς αποτελεί το εποπτικό του όργανο. Το 

διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον επικεφαλή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. 

                                                           
93 Βασίλειος Λουμιώτης (2015). Εφαρμοσμένη ελεγκτική των επιχειρήσεων. Αθήνα 2015 1η έκδοση, σ.92 
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Σχήμα 7 : Βλ. Παντελής Σ. Παπαστάθης, Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις επιχειρήσεις-οργανισμούς και η 

πρακτική εφαρμογή του, Ά τόµος , σελ. 79, Αθήνα , 2003 

 

 Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να έχει την ίδια θέση στο 

οργανόγραμμα της εταιρείας με τις άλλες διευθύνσεις και παράλληλα να καλείται να 

τις ελέγξει. Ανάλογα με την ένταξη της στο υψηλότερο επίπεδο του 

οργανογράμματος γίνεται και περισσότερο αποδεκτή από τις υπόλοιπες διευθύνσεις , 

αποκτά κύρος , αντικειμενικότητα , αξιοπιστία και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

 Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

προϋποθέτει την στελέχωση της με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό δηλαδή από 

άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου , επαρκή εμπειρία επί των 

ελεγκτικών μεθόδων , με ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας που 

χαρακτηρίζονται από το ανεπίληπτο ήθος τους. 

 Οι βασικοί στόχοι της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι
94

: 

 η ορθή λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της οικονομικής μονάδας 

σύμφωνα με την προκαθορισμένη πολιτική της διοίκησης 

                                                           
94 Βασίλειος Λουμιώτης (2015). Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος, σ.38 
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 η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης της 

οικονομικής μονάδας 

 η διαπίστωση τυχόν λαθών , παραλείψεων , ατασθαλιών και αδυναμιών στην 

οργάνωση και λειτουργία που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη χρηστή διαχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό 

διενεργεί δειγματοληπτικά προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους σε 

αυτήν 

 η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στη διοίκηση της οικονομικής 

μονάδας και η εισήγηση μέτρων βελτίωσης και διόρθωσης 

 

 

5.2.6  Επιτροπή ελέγχου (σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο) 

 

 

 Η επιτροπή ελέγχου (audit committee)
95

 έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου , του 

διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού management. Το διοικητικό συμβούλιο 

πρέπει να αναγνωρίζει την επιτροπή ελέγχου και να εγγυάται ότι αυτή αποτελείται 

από τα σωστά άτομα ώστε να παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική εποπτεία. Το
96

 

διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάζουν 

αν η ανώτερη διοίκηση επιμένει στην αντικειμενικότητα και μεροληψία των 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να εφαρμόζει 

διαδικασίες ώστε να υποστηρίζεται η εμφάνιση των σημαντικότερων κινδύνων στις 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις , η αποτελεσματικότητα των ελέγχων των 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων και η ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα του 

εξωτερικού ελεγκτή. 

 Η επιτροπή ελέγχου συνεργάζεται με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για 

θέματα που αφορούν διαδικασία εσωτερικού ελέγχου , εταιρικού περιβαντολλογικού 

ελέγχου καθώς και αποτελέσματα εσωτερικού ελέγχου. Με αυτή τη καλή συνεργασία 

επιτυγχάνονται: 

                                                           

95 L Braiotta Jr, RT Gazzaway, R Colson, S Ramamoorti (2010) The audit 

committee handbook  

96 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος 

https://scholar.google.gr/citations?user=bHTO_osAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://www.google.com/books?hl=el&lr=&id=CpHo-BVEitIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=audit+committee&ots=yJPczNwk4r&sig=TAvfNoif_EuevV7qExWTWYiVMJI
https://www.google.com/books?hl=el&lr=&id=CpHo-BVEitIC&oi=fnd&pg=PR11&dq=audit+committee&ots=yJPczNwk4r&sig=TAvfNoif_EuevV7qExWTWYiVMJI
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 η καλύτερη οικονομική υποβολή των οικονομικών εκθέσεων 

 η καλύτερη συμμόρφωση με τον κώδικα της επιχείρησης 

 η γρηγορότερη συνειδητοποίηση προβλημάτων μεταξύ διοίκησης και 

εσωτερικού ελέγχου 

 η ύπαρξη δικαιοσύνης όχι μόνο στις οικονομικές δηλώσεις αλλά και συνολικά 

στην επιχείρηση 

 

 

5.3 Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου 

 

 

 Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος είναι η βασική προϋπόθεση λειτουργίας 

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου
97

. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να οργανωθεί και να 

λειτουργήσει το τμήμα.  

 Για κάθε αντικείμενο ελέγχου (που αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα) 

αναπτύσσεται και ένα πρόγραμμα ελέγχου
98

. Τα προγράμματα αυτά διαφέρουν από 

κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση ως προς τη διαδικασία εξαιτίας της 

διαφορετικής οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων. Το κοινό τους χαρακτηριστικό 

είναι η ίδια ελεγκτική φιλοσοφία που βασίζεται στη φυσιολογική ροή των εργασιών.  

 Μετά την κατάρτισή του , το ετήσιο πρόγραμμα έλεγχου υποβάλλεται στη 

διοίκηση , συζητείται και μετά από τυχόν αλλαγές εγκρίνεται. Η έγκρισή του 

σηματοδοτεί την υποστήριξη και πλήρη αποδοχή του προγράμματος από τη διοίκηση 

για να διενεργηθούν οι έλεγχοι καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Σύμφωνα με το Πρότυπο Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικών Ελεγκτών 

410 του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών τα προγράμματα ελέγχου πρέπει
99

 : 

 Να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες του εσωτερικού ελεγκτή για συλλογή , 

ανάλυση , ερμηνεία και τεκμηρίωση πληροφοριών κατά τη διάρκεια ελέγχου 

 Να δηλώνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του ελέγχου 

                                                           
97 , 98 Παπαστάθης Παντελής , ο σύγχρονος έλεγχος στις επιχειρήσεις - οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή 

του Α’  τόμος 2003 , σ.141 

99 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος 
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 Να διατυπώνουν το πλαίσιο εργασίας και να καθορίζουν την έκταση που 

απαιτήται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του ελέγχου σε κάθε 

φάση 

 Να προσδιορίζουν τις τεχνικές πλευρές , τους κινδύνους , τις διεργασίες και 

τις συναλλαγές που πρέπει να εξεταστούν  

 Να δηλώνουν το είδος και την έκταση των ελέγχων που απαιτούνται 

 Να έχουν προετοιμαστεί πριν την έναρξη εργασίας ελέγχου και να έχουν 

τροποποιηθεί όπως πρέπει κατά την πορεία του ελέγχου 

 

5.4 Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου (Audit Report) 

 

 

 Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων από τους εσωτερικούς ελεγκτές , 

συντάσσεται έκθεση με το τελικό πόρισμα του ελέγχου όπου επισημαίνονται 

τεκμηριωμένα , αντικειμενικά και αμερόληπτα οι αδυναμίες στα ελεγχόμενα 

τμήματα. Οι εκθέσεις μπορεί να είναι προφορικές , γραπτές ή σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σύμφωνα με το ελεγκτικό πρότυπο 430
100

 , οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

είναι αντικειμενικές , σαφής , συνοπτικές , εποικοδομητικές και έγκαιρες. Εάν στην 

τελική έκθεση ελέγχου εμπεριέχεται σφάλμα (ακούσια εσφαλμένη διατύπωση ή 

παράλειψη σημαντικών πληροφοριών) τότε ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

να εκδώσει διορθωτική έκθεση ελέγχου η οποία εξακριβώνει τις υπό διόρθωση 

πληροφορίες.  

 Η έκθεση αποτελείται : 

 Από τη συνοπτική έκθεση στην όποια αναφέρονται όλα τα σημαντικά 

ευρήματα ιεραρχημένα και ταξινομημένα κατά σπουδαιότητα καθώς επίσης 

και συνολικά οι προτάσεις 

 από την αναλυτική έκθεση στην οποία αναπτύσσονται βήμα προς βήμα τα 

ευρήματα που αποτυπώνονται στα φύλα εργασίας με κάθε λεπτομέρεια ή 

μεταφέρονται αυτούσια, αφού προηγουμένως αξιολογηθούν και ιεραρχηθούν 

κατά σπουδαιότητα 

 από τα φύλλα εργασίας από τα οποία αντλούνται στοιχεία και πληροφορίες 

και διαμορφώνεται η αναλυτική έκθεση 

                                                           
100 Καζαντζής Χρήστος (2006). Ελεγκτική και εσωτερικός έλεγχος 



95 
 

Με το πρωτότυπο της έκθεσης ενημερώνεται η διοίκηση η οποία θα πρέπει να 

συζητήσει με τον επικεφαλή του εσωτερικού ελέγχου και τον επικεφαλή του 

τμήματος που δέχθηκε τον έλεγχο και να λάβει αποφάσεις για υλοποίηση για κάθε 

θέμα. Με την υλοποίηση των αποφάσεων κλείνει ολοκληρωτικά ο κύκλος του 

ελέγχου. Η επίκληση του εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση , αντί των ευρημάτων, 

για απονομή ευθύνης σε ελεγχόμενους αποτελεί ατόπημα και θέτει τον εσωτερικό 

έλεγχο εκτός μάχης. 
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6. Φορολογικός έλεγχος 

 

 

 Φορολογικός έλεγχος είναι το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών που 

αποβλέπουν στο καθορισμό της φορολογητέας ύλης και τον φορολογικών 

υποχρεώσεων των φορολογουμένων και που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα, 

τους φορολογικούς ελεγκτές.  

Οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν ως σκοπό
101

: 

❏ τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας 

❏ τον έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων της υπό έλεγχο εταιρίας ώστε να 

διαπιστωθεί η στήριξη των εγγραφών σε νόμιμα δικαιολογητικά και η 

καταχώρηση των συναλλαγματικών δραστηριοτήτων στα τηρούμενα βιβλία 

της εταιρίας 

❏ τη διαπίστωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων και λοιπών καταστάσεων 

❏ την επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων και λοιπών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και του ενιαίου 

λογιστικού σχεδίου 

❏ τον προσδιορισμό κάθε είδους φορολογικών υποχρεώσεων και των 

οικονομικών αποτελεσμάτων 

Οι φορολογικοί έλεγχοι μπορεί να διαχωριστούν με βάση το φορολογικό τους 

αντικείμενο σε έλεγχο φορολογίας εισοδήματος , έλεγχο Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) , έλεγχο Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) , έλεγχο επενδύσεων 

και αναπτυξιακών κινήτρων και έλεγχο ΚΦΑΣ. 

Επίσης μπορούν να διακριθούν σε
102

: 

● προληπτικούς ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής του ΚΦΑΣ 

καθώς και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

ως προς το ΦΠΑ , το ΦΜΥ και τους λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους ώστε 

να αποτρέπονται οι φορολογούμενοι από τη διάπραξη φορολογικών 

παραβάσεων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα, την 

υπηρεσία ειδικών ελέγχων και τις ΔΟΥ 

                                                           
101 Κορομηλάς Γ , Γιαννόπουλος Χ (2006) “Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων” , Αθήνα  

102 Αναγνώστου Σπύρος «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φορολογουμένων και Ελεγκτών κατά τον Προληπτικό – 

Προσωρινό και Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο» Άρθρα και μελέτες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 

Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
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● προσωρινοί έλεγχοι με σκοπό τον καταλογισμό των φόρων μετά τη 

διαπίστωση της μη εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 

υποχρεώσεων ή της εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων όπου δεν είναι 

απαραίτητος ή εφικτός ο φορολογικός έλεγχος κατά τη δεδομένη χρονική 

περίοδο. Διατάσσεται , ο έλεγχος , από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ο 

οποίος μπορεί να δώσει εντολή και για δεύτερο προσωρινό έλεγχο αν έχει 

πληροφορίες οι βάσιμες υπόνοιες ότι δηλώθηκε ανακριβώς συγκεκριμένη 

φορολογητέα ύλη. Σε κάποιες περιπτώσεις ορίζεται και τακτικός έλεγχος 

● τακτικοί έλεγχοι με σκοπό τον έλεγχο όλων των φορολογικών αντικειμένων 

και υποχρεώσεων μιας εταιρίας και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

με τεκμηριωμένο πόρισμα ώστε να προσδιοριστεί ο φόρος που προκύπτει και 

να επαληθευτεί η ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων. Τον έλεγχο αυτό 

διενεργούν οι υποδιευθυντές ελέγχου των ΔΟΥ καθώς και τα ελεγκτικά 

κέντρα 

 

6.1 Φορολογικοί ελεγκτές 

 

 

 Οι φορολογικοί ελεγκτές είναι τα πρόσωπα που διενεργούν διεξοδικά 

ελέγχους για να διαπιστώσουν και να επαληθεύσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις 

των φορολογουμένων. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορολογικοί ελεγκτές
103

 είναι 

καθοριστικής σημασίας καθώς αυτοί έχουν αναλάβει την εξασφάλιση των κρατικών 

εσόδων με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τα προσόντα που πρέπει να έχουν , 

οι φορολογικοί ελεγκτές για να διενεργήσουν έναν τέτοιο έλεγχο είναι η 

επαγγελματική επάρκεια και γνώση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και τον 

φορολογικών λύσεων που έχουν δοθεί από τη διοίκηση του υπουργείου οικονομικών, 

η γνώση χρηματοοικονομικής , διοικητικής λογιστικής και οικονομικής , αστικού και 

εμπορικού δικαίου , η αντικειμενικότητα , η εχεμύθεια , η ανεξαρτησία, ακεραιότητα,  

η αντικειμενική κρίση και η εμπειρία. 

 Φορολογικούς ελέγχους , σύμφωνα με την 1085068/12/9/2007 αποφ. ΥΠ. 

Οικονομίας
104

 και τις τροποποιήσεις του αρ.42α κ.ν. 2190/1920 , πραγματοποιούν οι 

υπηρεσίες: 

                                                           
103 Κοκαλάκης Κ. Γρηγόρης (2011) «Ο νέος τρόπος φορολογικών ελέγχων» Taxprofit 

104 http://www.pcci.gr/evepimages/Yp_F2245.For.elegxos.pdf 
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✓ η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) σε επιχειρήσεις με 

ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.027.145 ευρώ εκτός κοινοπραξιών τεχνικών έργων 

✓ Διαπεριφεριακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) σε επιχειρήσεις με ακαθάριστα 

έσοδα μέχρι 8.804.108 ευρώ. Ελέγχουν επίσης συνδεδεμένες εταιρίες όπως τις 

μητρικές 

✓ Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) σε επιχειρήσεις με ακαθάριστα 

έσοδα από 1.027.146 μέχρι 8.804.107 

✓ Οικονομικοί επιθεωρητές 

✓ Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε πρώην ΣΔΟΕ) έργο της οποίας είναι η 

αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος , μεγάλης 

διαφυγής και λαθρεμπορίας , ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων , ο έλεγχος 

διακίνησης αγαθών , υπηρεσιών και ειδών και ουσιών απαγορευμένων ή υπό 

ειδικό καθεστώς , ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που 

σχετίζονται με εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις καθώς 

και τον διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας 

✓ Ελεγκτές ΑΕ 

➢ ορκωτοί ελεγκτές 

➢ ελεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών μέλη οικονομικών 

επιμελητηρίων με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 

➢ ορκωτοί εκτιμητές 

➢ εσωτερικός έλεγχος πιστωτικών ιδρυμάτων 

➢ λογιστής φοροτεχνικός 

 Ο φορολογικός ελεγκτής πρέπει να διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα 

ελεγκτικά πρότυπα , να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

λογιστικών συστημάτων και να ασκεί τα καθήκοντα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

6.2 Διαδικασία φορολογικού ελέγχου 

 

 Κατά τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου ακολουθούνται τα παρακάτω 

βήματα
105

: 

➢ εντολή ελέγχου. Απευθύνεται σε υπαλλήλους του αρμοδίου οργάνου 

                                                           
105 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (2007) «Εγχειρίδιο Ελέγχου για τα Ελεκγτικά Σώματα και τις 

Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου» , Αθήνα  
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διενέργειας του ελέγχου και μπορεί να αφορά ή μία συγκεκριμένη εταιρία 

(στις περιπτώσεις προληπτικού ή προσωρινού ελέγχου) ή ένα σύνολο 

εταιριών που δραστηριοποιούνται είτε στην ίδια περιοχή είτε στο ίδιο 

αντικείμενο 

➢ φάκελος ελέγχου. Πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν το 

φορολογούμενο και περιέχονται στην εφαρμογή του TAXIS , τις 

υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις , εκτυπώσεις θεωρηθέντων βιβλίων και 

στοιχείων , τυχόν υφιστάμενες παραβάσεις του ΚΦΑΣ , εκθέσεις 

κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων και καταγγελίες για την υπό έλεγχο 

επιχείρηση. Η δημιουργία του φακέλου ελέγχου έχει ως στόχο την καλή 

ενημέρωση του ελεγκτή πριν αυτός επισκεφθεί την ελεγχόμενη εταιρία ώστε 

να προετοιμάσει και να οργανώσει σωστά τον έλεγχο.  

➢ ελεγκτικές επαληθεύσεις. Είναι ελεγκτικές ενέργειες όπως ο έλεγχος του αν 

τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία , ο έλεγχος της νομιμότητας 

και της κανονικής έκδοσής τους , ο έλεγχος για τη διαπίστωση εκπλήρωσης 

των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων κ.α.  

➢ έκθεση ελέγχου. Ο ελεγκτής συντάσσει την έκθεση ελέγχου διατυπώνοντας τα 

συμπεράσματα του , μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου 

αποτελεί δημόσιο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον ελεγκτή και πρέπει 

να είναι πλήρης , σαφής και αιτιολογημένη γιατί αποδεικνύει όσα 

βεβαιώνονται. Σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρίας 

(επωνυμία , νομική μορφή κλπ) , η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων , τα 

τηρούμενα βιβλία και στοιχεία , τα αποτελέσματα από τα βιβλία , οι 

λογιστικές διαφορές , παρατηρήσεις ελέγχου , στοιχεία που συνυποβάλλονται, 

εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων και η διανομή καθαρών 

κερδών 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την κοινοποίηση στον 

φορολογούμενο των καταλογιστικών πράξεων αυτός μπορεί να υποβάλλει στον 

προϊστάμενο της ελεγκτικής αρχής πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή να 

προσφύγει στα δικαστήρια επιδιώκοντας διοικητική προστασία.  Σε περίπτωση που 

δεν προβεί σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες είτε προβεί εκπρόθεσμα , η 

καταλογιστική πράξη οριστικοποιείται με τις ανάλογες συνέπειες.  
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6.3 Συνέπειες φορολογικών ελέγχων 

 

 

 Οι συνέπειες των φορολογικών ελέγχων είναι: 

● Προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης είτε λογιστικά (βιβλία  β΄ και γ΄ 

κατηγορίας) είτε εξωλογιστικά (για μη τηρούντες βιβλία και στοιχεία , 

τηρούντες ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία , τηρούντες ανακριβή βιβλία και 

στοιχεία , τηρούντες βιβλία και στοιχεία κατηγορίας κατώτερης της 

προσήκουσας) είτε τεκμαρτά (όταν ο πραγματικός προσδιορισμός της 

φορολογητέας ύλης είναι ανέφικτος)
106

 

● Επίλυση διαφορών. Μετά τον έλεγχο και τη κοινοποίηση στον 

φορολογούμενο τον καταλογιστικών πράξεων και των εκθέσεων ελέγχου ο 

φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας 

ελεγκτικής αρχής μέσα σε 60 μέρες πρόταση για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς (συμβιβασμό) είτε με αίτηση είτε με δικόγραφο τυχόν προσφυγής , 

εφόσον αμφισβητεί την ορθότητα της έκθεσης ελέγχου ή να προσφύγει στα 

δικαστήρια επιδιώκοντας δικαστική προστασία που του προσφέρει ο νόμος 

(πχ αίτηση αναστολής εκτέλεσης , άσκηση ανακοπής κλπ). 

 Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλει αίτηση διοικητικής 

ή δικαστικής επίλυσης ή αν προβεί σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες 

εκπρόθεσμα , η καταλογιστική πράξη οριστικοποιείται με τις ανάλογες 

συνέπειες. 

● Επιβολή κυρώσεων. Η διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων μπορεί να 

οδηγήσει είτε σε διοικητικές είτε σε ποινικές κυρώσεις. 

○ οι διοικητικές κυρώσεις έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τα συμφέροντα 

του δημοσίου και να παραδειγματίσουν και να συμμορφώσουν το 

φορολογούμενο και έχουν τη μορφή πρόσθετων φόρων ή προστίμων. 

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών φορολογικών παραβάσεων , εκτός 

από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που προβλέπονται από 

το νόμο , οι διοικητικές κυρώσεις μπορεί να είναι αναστολή της 

λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων , αναστολή του 

απορρήτου των καταθέσεων σε τράπεζες ή αλλά πιστωτικά ιδρύματα , 

                                                           
106 Τσακίρη Ε. (2008) Φορολογικοί Έλεγχοι και Δικαιώματα Φορολογουμένων. Εκδόσεις Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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η απώλεια δικαιώματος λήψης δανείων ή επιχορηγήσεων κ.α. 

○ οι ποινικές κυρώσεις προβλέπονται όταν διαπιστώνεται από τον 

έλεγχο διάπραξη συγκεκριμένων φορολογικών παραβάσεων που 

συνιστούν συγχρόνως και αδικήματα φοροδιαφυγής όπως η έκδοση 

πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων , η αποδοχή εικονικών 

στοιχείων , η νόθευση φορολογικών στοιχείων , η παραβίαση 

φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων 

 

6.4 Φορολογικό πιστοποιητικό 

 

 

Προβλέπεται από το Ν.3943/2011 άρθρο 21 παράγραφος 10 (που 

τροποποίησε το άρθρο 82 του Ν.2238/94 παράγραφος 5) και αποτελεί μια διαδικασία 

φορολογικού ελέγχου των ανωνύμων εταιριών και των εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης
107

 οι οποίες υπάγονται σε υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών , όταν σε 

δύο συνεχόμενες χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο 

νόμος α) σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των 2.5εκ ευρώ β) καθαρός κύκλος 

εργασιών μεγαλύτερος των 5εκ ευρώ γ) μέσος όρος προσωπικού μεγαλύτερος των 50 

ατόμων. Με τον τροποποίηση αυτή προβλέφθηκε ότι αν το πιστοποιητικό δεν 

περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής 

νομοθεσίας δεν διενεργείται φορολογικός έλεγχος , με εξαίρεση των φορολογικών 

ελέγχων που διενεργούνται με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνων ή τυχαίου 

δείγματος (άρθρο 80 παρ.1 Ν.2238/94) ή εκείνων που διενεργούνται λόγω ύπαρξης 

νέων στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Έτσι κάθε εταιρία 

“με καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό” οριστικοποιεί τις φορολογικές τις 

υποχρεώσεις με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι
108

: 

➢ το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης είναι οριστικό χωρίς να υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς αυτό.  

➢ διενεργείται έλεγχος φορολογικών αντικειμένων από τον ορκωτό λογιστή και 

μπορεί να υπάρξουν διορθώσεις σφαλμάτων με βάση τα ευρήματα , τα οποία 

σε αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο 

                                                           
107 Ernst Young (2011) «Tax Alert» 

108 Άρθρο του Μαυρογιάννη Γεωργίου : «Φορολογικό Πιστοποιητικό: Τα υπέρ και τα κατά» 
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προκαλώντας επιβολή πρόσθετων φόρων 

➢ κατά τη διάρκεια του ελέγχου αντιμετωπίζονται συναλλαγές και φορολογικοί 

χειρισμοί που κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να μην είχαν τεθεί υπόψιν τον 

ειδικών 

➢ υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στα λογιστικά τμήματα των εταιριών ως προς 

το περιεχόμενο της κατάστασης λογιστικών αναμορφώσεων και την 

τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων αυτών 

➢ σε περίπτωση που ακολουθεί φορολογικός έλεγχος , η εταιρία θα τον 

αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα από τη στιγμή που έχει 

πραγματοποιηθεί έλεγχος του ορκωτού λογιστή για την έκδοση του 

φορολογικού πιστοποιητικού 

➢ εμπεδώνεται σχέση διαφάνειας και βεβαιότητας στις σχέσεις εταιρίας και 

φορολογικών αρχών 
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7. Eμπειρική μελέτη 

 

7.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων , ο 

ελεγκτής μέσω της έκθεσης ελέγχου εκφράζει τη γνώμη του προς τους εντολείς 

ελέγχου ώστε να ενημερώσει αυτούς καθώς και τους άλλους ενδιαφερόμενους για τις 

οικονομικές καταστάσεις. Εάν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δεν 

έχει προκύψει καμιά παρατήρηση που να τις επηρεάζει ουσιωδώς , ο ελεγκτής πρέπει 

να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε σύνολο 195 εταιριών 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών , παρατηρούμε , στη παρακάτω εμπειρική 

μελέτη , σε πόσες από αυτές ο ελεγκτής εξέφρασε γνώμη χωρίς καμία επιφύλαξη. 

Στις υπόλοιπες , όπου διατυπώθηκε μη σύμφωνη γνώμη , εξετάζουμε τα είδη γνώμης 

(γνώμη με επιφύλαξη , αδυναμία έκφρασης γνώμης και αρνητική γνώμη) καθώς 

επίσης και τα είδη των παρατηρήσεων που εκφράζουν οι ελεγκτές λογιστές ώστε να 

διαπιστώσουμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων που αντικατοπτρίζουν αυτές (οι 

παρατηρήσεις). Σε περίπτωση που ο ελεγκτής θέλει να εστιάσει την προσοχή των 

χρηστών σε κάποιο θέμα που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και που 

είναι σημαντικό για την κατανόηση των καταστάσεων αυτών , χρησιμοποιεί τη 

παράγραφο έμφασης θέματος. Στη παρούσα εμπειρική μελέτη , ελέγχουμε την 

ύπαρξη παραγράφων έμφασης θέματος και εξετάζουμε τι αφορούν αυτές οι 

παράγραφοι ώστε να κατανοήσουμε ποια θέματα θεωρούν ως σημαντικά οι ελεγκτές. 

 

7.2 Μεθοδολογία άντλησης δεδομένων 

 

 

 Τα δεδομένα της παρούσης εμπειρικής μελέτης προκύπτουν από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της σελίδος του στο διαδύκτιο http://www.helex.gr/el/. 

Οι εταιρίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

http://www.helex.gr/el/
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 Οι χρήσεις που εξετάστηκαν ήταν 2012 , 2013, 2014 , 2015 , 2016. 
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7.3 Μεταβλητές 

 

 

 Η εμπειρική μελέτη έγινε βασιζόμενη στο στατιστικό πακέτο spss και οι 

ποιοτικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

o η έκφραση γνώμης ανά χρήση (Gnomi2012 , Gnomi2013 , Gnomi2014 , 

Gnomi 1015 , Gnomi 1016). Οι τιμές που μπορεί να πάρει αυτή η μεταβλητή 

είναι 1 για σύμφωνη γνώμη , 2 για γνώμη με επιφύλαξη , 3 για αδυναμία 

έκφρασης , 4 για αρνητική γνώμη.  

o η ύπαρξη παρατήρησης ανά χρήση (Par2012 , Par2013 , Par2014 , Par2015 , 

Par2016). Σε περίπτωση ύπαρξης παρατήρησης (μη σύμφωνη γνώμη) η τιμή 

της μεταβλητής είναι 1 ειδ’άλλως (σύμφωνη γνώμη) είναι 0. 

o τα είδη παρατηρήσεων ανά χρήση (CountPar2012 , CountPar2013 , 

CountPar2014 , CountPar2015 , CountPar2016). Για πρόβλημα με 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις η μεταβλητή παίρνει την τιμή 1 , για αδυναμία 

άμεσης εξασφάλισης αναχρηματοδότησης την τιμή 2 , για σύνταξη 

καταστάσεων με βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας ενώ δεν 

έπρεπε και όχι της ρευστοποιήσιμης αξίας που είναι το σωστό την τιμή 3 , για 

μη απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων την τιμή 4 , 

για μη πραγματοποίηση φορολογικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές την 

τιμή 6 , για πρόβλημα με ίδια κεφάλαια την τιμή 7 , για μη διενέργεια των 

κατάλληλων προβλέψεων την τιμή 8 , για πρόβλημα με τα παράγωγα την τιμή 

9 , για αρνητικές ταμειακές ροές την τιμή 10 , για μη διενέργεια απομείωσης 

την τιμή 11 και τέλος για θέματα μελλοντικά που προκαλούν αβεβαιότητα την 

τιμή 12. 

o η ύπαρξη έμφασης γνώμης ανά χρήση (Emf2012 , Emf2013 , Emf2014 , 

Emf2015 , Emf2016). Σε περίπτωση ύπαρξης έμφασης γνώμης η τιμή της 

μεταβλητής είναι 1 ειδ’άλλως είναι 0. 

o τα είδη έμφασης γνώμης ανά χρήση (CountEmf2012 , CountEmf2013 , 

CountEmf2014 , CountEmf2015 , CountEmf2016). Για θέμα με ίδια κεφάλαια 

παίρνει την τιμή 1 , για αρνητικές ταμειακές ροές την τιμή 2 , για μη 

σημαντικό ύψος κύκλου εργασιών την τιμή 3 , για εμφάνιση ζημιών χρήσεως 

την τιμή 5 , για πρόβλημα με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την τιμή 6 , για 
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θέματα με αποτίμηση στοιχείων τη τιμή 8 , για ενδοομιλικά θέματα την τιμή 

10 , για μη πραγματοποίηση φορολογικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές 

την τιμή 11 , για μη τήρηση όρων μακροπρόθεσμου δανείου με αποτέλεσμα 

να καταστεί βραχυπρόθεσμο την τιμή 13 , για θέματα αβεβαιότητας την τιμή 

14 , για προβλήματα με ασφαλιστικά ταμεία την τιμή 15 , για μεταγενέστερα 

γεγονότα την τιμή 16 , για καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων την τιμή 17 , 

για φυσικές καταστροφές την τιμή 19 , για μη πραγματοποίηση κατάλληλων 

προβλέψεων την τιμή 20 , για θέμα με ελεγκτικά την τιμή 21 , για μη 

πραγματοποίηση αποτίμησης την τιμή 22 και για λοιπές παρατηρήσεις την 

τιμή 23. 

 Σε κάποιες χρήσεις δεν παρουσιάζεται καμία ένδειξη (missing values) για 

κάποιες εταιρίες όταν το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει δεδομένα για αυτή τη 

χρονική στιγμή. Αυτό συμβαίνει είτε στη περίπτωση που η εταιρία ακόμα δεν έχει 

εισαχθεί στο χρηματιστήριο είτε στη περίπτωση που επειδή δεν πληρούσε κάποιες 

προϋποθέσεις , βγήκε από αυτό.  

 Ο πίνακας που παρουσιάζονται οι εταιρίες , στο σύνολό τους , σε σχέση με τις 

μεταβλητές παρουσιάζεται είναι ο εξής: 
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7.4 Αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης 

 

Πίνακας 2 : Πίνακας δήλωσης γνώμης ορκωτών ελεγκτών 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Σύμφωνη γνώμη 166 181 180 175 176 

Γνώμη με 

επιφύλαξη 

1 1 3 1 1 

Αδυναμία 

έκφρασης 

γνώμης 

1 2 1 1 3 

Αρνητική γνώμη 1 1 2 4 1 

Σύνολο 169 185 186 181 181 
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 Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται το συμπέρασμα ότι σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 97% ο ελεγκτής εκφράζει σύμφωνη επί των ελεγχόμενων 

οικονομικών καταστάσεων εξακριβώνοντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους.  

 

Πίνακας 3 : Πίνακας παρατηρήσεων (μη σύμφωνη γνώμη) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

 2 1 4 4 

Αρνητικές ΤΡ  1 1 2 1 

Χωρίς απομείωση 1 1 1   

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 2 3 4 2 3 

Δεν έγινε φορολογικός 

έλεγχος 

1 1 1   

Θέμα με ΙΚ 1 1 1 1 1 

Χωρίς προβλέψεις 1  2   

Θέμα με παράγωγα 1 1 1   

Αβεβαιότητα  1 1 1  

Μη χρηματοδότηση  1 1 1 3 

Αρχή συνέχισης   1 2 3 

Σύνολο 7 12 15 13 15 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε σε ποια θέματα εστιάζονται οι παρατηρήσεις 

των ορκωτών λογιστών στις περιπτώσεις που δεν εκφράζεται σύμφωνη γνώμη. Οι 
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περισσότερες , αριθμητικά , σχετίζονται με την μη ύπαρξη επαρκών τεκμηρίων και 

αυτό είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που παρατηρήθηκαν 8 περιπτώσεις όπου 

υπήρξε αδυναμία έκφρασης γνώμης. 

 

Πίνακας 4 : Πίνακας ύπαρξης έμφασης γνώμης 

 

 Παράγραφο έμφασης γνώμης , οι ελεγκτές χρησιμοποιούν σε ποσοστό 

μικρότερο του 40% σε περιπτώσεις που κρίνουν απαραίτητο να εστιάσουν σε κάποια 

θέματα την προσοχή των χρηστών. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί , εμφανίζονται τα θέματα στα οποία οι ελεγκτές 

θέλουν να επικεντρώσουν την προσοχή των χρηστών. Οι περισσότερες παράγραφοι 

έμφασης αφορούν σε προβλήματα με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ακολουθούν 

θέματα με ίδια κεφάλαια (ίδια κεφάλαια μικρότερα του 50% του ΜΚ , άρθρο 47 

Ν2190/1920 ή αρνητικά ΙΚ ή πρόβλημα ρευστότητας) και έπονται θέματα που 

σχετίζονται με αβεβαιότητα (ασφαλιστικοί διακανονισμοί , νομικές υποθέσεις που 

δεν ξέρουν τι επιπτώσεις θα έχουν , τραπεζικοί διακανονισμοί , κατάσταση Ελλάδος , 

συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί). 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Χωρίς έμφαση 120 117 116 118 119 

Με έμφαση 49 68 70 63 61 

Σύνολο 169 185 186 181 180 
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Πίνακας 5 : Πίνακας θεμάτων 
έμφασης 

2012 2013 2014 2015 2016 

Θέμα με ΙΚ 17 21 26 24 24 

Ενδοομιλικά 3 4 4 3 3 

Όροι μακροπρόθεσμου δανείου 4 7 10 7 7 

Αβεβαιότητα 18 21 22 20 19 

Ασφαλιστικά ταμεία 2 1 1   

Αρνητικές ΤΡ 6 6 10 7 11 

Μη σημαντικός κύκλος εργασιών 6 2 2 4 5 

Ζημίες χρήσης 9 13 10 11 13 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28 33 34 34 31 

Μεταγενέστερα γεγονότα  2  3  

Καθυστέρηση εισπράξεων  2 2 2 2 

Φυσικές καταστροφές  1  1  

Μη φορολογικός έλεγχος   1 1 2 

Μη διενέργεια προβλέψεων   1   

Θέμα με ελεγκτικά τεκμήρια  1 1   

Μη αποτίμηση 2 4 3 2 1 

Λοιπά θέματα 5 8 8 4 10 

Σύνολο 100 123 135 123 128 
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8. Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Μελλοντική έρευνα 

 

8.1 Συμπεράσματα 

 

 

 Στην εργασία αυτή , έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης της ελεγκτικής και 

του ελέγχου των επιχειρήσεων στα πλαίσια του σημερινού πολύπλοκου και διαρκώς 

μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.  

 Η διασφάλιση της ευταξίας της επιχειρηματικής ζωής , ο εντοπισμός 

αδυναμιών στην οργάνωση και την λειτουργία της επιχείρησης , η αποκάλυψη λαθών 

ή παραβάσεων των οικονομικών μονάδων , η ανάγκη για αξιόπιστες και ελεύθερες 

προκαταλήψεων και σκοπιμοτήτων πληροφορίες , ο έγκαιρος εντοπισμός και η 

διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτιώσεων 

και ορθολογικότερης λειτουργίας των οικονομικών μονάδων καθιστά αναγκαία την 

ελεγκτική και τους ελέγχους των επιχειρήσεων. 

 Η σωστή εφαρμογή του ελέγχου , σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, 

ωφελεί τόσο την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα όσο και το σύνολο των 

ενδιαφερομένων για την πορεία της καθώς και τη κοινωνία συνολικά. 

 Ο εξωτερικός έλεγχος εξακριβώνει την αξιοπιστία, ακρίβεια, 

αντικειμενικότητα και εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης 

παρέχοντας σε αυτές κύρος , εξασφαλίζει τη διαφάνεια στις συναλλαγές της και 

ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων για την 

επιβίωση και περαιτέρω αύξησή της.  

 Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων 

της ελεγχόμενης επιχείρησης , προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική 

προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων , των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών καθώς και για την πρόληψη και καταστολή 

των φαινομένων απάτης.  

 Ο σωστός συντονισμός και η καλή συνεργασία των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών εξασφαλίζουν την επαρκή κάλυψη του ελεγκτικού πεδίου , την 

ακρίβεια των πληροφοριών , τη διαφάνεια στις συναλλαγές της επιχείρησης και την 

αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης.  
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 Τέλος , ο φορολογικός έλεγχος εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της επιχείρησης 

με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες της πολιτείας. 

 Παρά τις διαφορές των τριών ελεγκτικών διαδικασιών , εσωτερικού , 

εξωτερικού και φορολογικού ελέγχου , ως προς τα χαρακτηριστικά και τη 

μεθοδολογία τους , αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ελεγχόμενων 

οικονομικών μονάδων πετυχαίνοντας κάθε μια διαφορετικούς σκοπούς που 

προωθούν όμως την αποδοτικότητα , αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της 

επιχείρησης. Η ελεγκτική , αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό παράγοντα για 

τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 

8.2 Περιορισμοί  

 

 

 Οι ελεγκτές λογιστές (εσωτερικοί και εξωτερικοί) για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του επαγγέλματος-λειτουργήματός τους πρέπει να έχουν ανεπίληπτο ήθος, 

άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία στην ελεγκτική επιστήμη , επαγγελματική κρίση 

και επαγγελματικό σκεπτικισμό , αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. 

 Ως προς τον εσωτερικό έλεγχο , πέραν της σωστές στελέχωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν και η ανεξαρτησία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η ανεπαρκής 

στελέχωση και η μη σωστή θέση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο 

οργανόγραμμα της επιχείρησης μειώνουν ή ακόμα και αναιρούν τα οφέλη από την 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση. 

 Ως προς τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου , δεν αρκεί απλά η ύπαρξη τους 

αλλά απαιτείται και η αποτελεσματική λειτουργία τους. Όταν αυτή δεν εξασφαλίζεται 

τα αποτελέσματα ελέγχου μπορεί να είναι καταστρεπτικά για την επιχείρηση. 

 Η μη ύπαρξη καλής συνεργασίας και επικοινωνίας εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών δυσχεραίνει την αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου, την αξιοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών, την αποκάλυψη 

σφαλμάτων ή καταχρήσεων και τη βεβαίωση της ακρίβειας και της ειλικρίνειας των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 Ως προς τον εξωτερικό έλεγχο πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ποιότητα , η 

επάρκεια και η αντικειμενικότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων διότι η καταλληλότητά 

τους επηρεάζει την εξαγωγή των ελεγκτικών συμπερασμάτων.  
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 Τέλος , απαραιτήτως , πρέπει να τηρούνται τα ασυμβίβαστα που ορίζονται με 

το άρθρο 12 του Ν.3128/2003 για τους ορκωτούς λογιστές. 

 

8.3 Συμπεράσματα που απορρέουν από την εμπειρική μελέτη 

 

 

 Όσον αφορά στην παραπάνω εμπειρική μελέτη , προκύπτει αβίαστα το 

συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων στο σύνολο τους δεν 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες , καθώς σε ποσοστό μεγαλύτερο από 97% ο 

ορκωτός λογιστής διαμορφώνει σύμφωνη γνώμη επί αυτών των ελεγχόμενων 

οικονομικών καταστάσεων εξακριβώνοντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους. 

Στις λοιπές επιχειρήσεις , όπου ο ελεγκτής δεν εξέφρασε σύμφωνη γνώμη 

παρατηρούμε πως κατά κύριο λόγο και στις 5 χρήσεις , υπήρξε έλλειψη ελεγκτικών 

τεκμηρίων. Δεύτερη σε συχνότητα παρατήρηση ήταν αυτή που αφορούσε στην 

αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σχετικά με την παράγραφο 

έμφασης θέματος στην έκθεση ελέγχου , παρατηρούμε ότι περίπου 1 στις 3 εκθέσεις 

περιείχε παράγραφο έμφασης θέματος καθώς ο ελεγκτής έκρινε απαραίτητο να 

εστιάσει την προσοχή των χρηστών σε κάποιο θέμα που παρουσιάστηκε ή 

γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο είναι θεμελιώδες για την 

κατανόηση των καταστάσεων αυτών από τους χρήστες. Με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα, στις παραγράφους έμφασης θέματος , παρουσιάζονται προβλήματα που 

σχετίζονται με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων , κατόπιν 

ακολουθούν θέματα που αφορούν στα ίδια κεφάλαια (ίδια κεφάλαια μικρότερα του 

50% του μετοχικού κεφαλαίου , άρθρο 47 νόμος 2190/1920) και σε θέματα 

αβεβαιότητας (αβέβαιες νομικές υποθέσεις ως προς την εξέλιξή τους , τραπεζικοί 

διακανονισμοί , συμβάσεις που δεν έχουν υπογραφεί και η αβέβαιη 

οικονομικοπολιτική κατάσταση της Ελλάδας). 

 Η εγκυρότητα των πληροφοριών των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών 

εξασφαλίζει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις 

επιχειρήσεις καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 
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8.4 Μελλοντική έρευνα 

 

 

 Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου , με βάση τη παραπάνω εμπειρική 

εργασία , προτείνεται στοχευμένη μελέτη επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο 

ώστε να εξαχθούν συγκρίσιμα για αυτές αποτελέσματα. 

 Στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου , προτείνεται έρευνα βασιζόμενη σε 

ερωτηματολόγια ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός λειτουργίας της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και πως αυτός επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 Τέλος , προτείνεται έρευνα εφαρμογής διαδικασιών εσωτερικού , εξωτερικού 

και φορολογικού ελέγχου στις ελληνικές εταιρίες ώστε να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του ελεγκτικού επαγγέλματος.  
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10. Παράρτημα Πινάκων 

 

10.1 Διαμόρφωση γνώμης του ελεγκτή 

 

 

Gnomi2012 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  29 14.6 14.6 14.6 

Σύμφωνη γνώμη 166 83.8 83.8 98.5 

Γνώμη με επιφύλαξη 1 .5 .5 99.0 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 1 .5 .5 99.5 

Αρνητική γνώμη 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

Gnomi2013 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  13 6.6 6.6 6.6 

Σύμφωνη γνώμη 181 91.4 91.4 98.0 

Γνώμη με επιφύλαξη 1 .5 .5 98.5 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 2 1.0 1.0 99.5 

Αρνητική γνώμη 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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Gnomi2014 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  12 6.1 6.1 6.1 

Σύμφωνη γνώμη 180 90.9 90.9 97.0 

Γνώμη με επιφύλαξη 3 1.5 1.5 98.5 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 1 .5 .5 99.0 

Αρνητική γνώμη 2 1.0 1.0 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gnomi2015 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  17 8.6 8.6 8.6 

Σύμφωνη γνώμη 175 88.4 88.4 97.0 

Γνώμη με επιφύλαξη 1 .5 .5 97.5 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 1 .5 .5 98.0 

Αρνητική γνώμη 4 2.0 2.0 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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Gnomi2016 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  17 8.6 8.6 8.6 

Σύμφωνη γνώμη 176 88.9 88.9 97.5 

Γνώμη με επιφύλαξη 1 .5 .5 98.0 

Αδυναμία έκφρασης γνώμης 3 1.5 1.5 99.5 

Αρνητική γνώμη 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Σύμφωνη 

γνώμη 

166 181 180 175 176 

Γνώμη με 

επιφύλαξη 

1 1 3 1 1 

Αδυναμία 

έκφρασης 

γνώμης 

1 2 1 1 3 

Αρνητική 

γνώμη 

1 1 2 4 1 

Σύνολο 169 185 186 181 181 

      



126 
 

10.2 Παρατηρήσεις σε μη σύμφωνη γνώμη 

 

 

 

 

COUNTPAR2012 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  191 96.5 96.5 96.5 

Χωρίς απομείωση 1 .5 .5 97.0 

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 2 1.0 1.0 98.0 

Όχι φορολογικός έλεγχος 1 .5 .5 98.5 

ΙΚ 1 .5 .5 99.0 

Χωρίς προβλέψεις 1 .5 .5 99.5 

Παράγωγα 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

COUNTPAR2013 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  186 93.9 93.9 93.9 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
2 1.0 1.0 94.9 

Αρνητικές ΤΡ 1 .5 .5 95.5 

Χωρίς απομείωση 1 .5 .5 96.0 

Αβεβαιότητα 1 .5 .5 96.5 

Μη χρηματοδότηση 1 .5 .5 97.0 

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 3 1.5 1.5 98.5 

Όχι φορολογικός έλεγχος 1 .5 .5 99.0 

ΙΚ 1 .5 .5 99.5 

Παράγωγα 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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COUNTPAR2014 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  183 92.4 92.4 92.4 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
1 .5 .5 92.9 

Αρνητικές ΤΡ 1 .5 .5 93.4 

Χωρίς απομείωση 1 .5 .5 93.9 

Αβεβαιότητα 1 .5 .5 94.4 

Μη χρηματοδότηση 1 .5 .5 94.9 

Αρχή συνέχισης 1 .5 .5 95.5 

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 4 2.0 2.0 97.5 

Όχι φορολογικός έλεγχος 1 .5 .5 98.0 

ΙΚ 1 .5 .5 98.5 

Χωρίς προβλέψεις 2 1.0 1.0 99.5 

Παράγωγα 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

COUNTPAR2015 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  185 93.4 93.4 93.4 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
4 2.0 2.0 95.5 

Αρνητικές ΤΡ 2 1.0 1.0 96.5 

Αβεβαιότητα 1 .5 .5 97.0 

Μη χρηματοδότηση 1 .5 .5 97.5 

Αρχή συνέχισης 2 1.0 1.0 98.5 

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 2 1.0 1.0 99.5 

ΙΚ 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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COUNTPAR2016 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  183 92.4 92.4 92.4 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
4 2.0 2.0 94.4 

Αρνητικές ΤΡ 1 .5 .5 94.9 

Μη χρηματοδότηση 3 1.5 1.5 96.5 

Αρχή συνέχισης 3 1.5 1.5 98.0 

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 3 1.5 1.5 99.5 

ΙΚ 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

 2 1 4 4 

Αρνητικές ΤΡ  1 1 2 1 

Χωρίς απομείωση 1 1 1   

Χωρίς επαρκή τεκμήρια 2 3 4 2 3 

Δεν έγινε φορολογικός 

έλεγχος 

1 1 1   

Θέμα με ΙΚ 1 1 1 1 1 

Χωρίς προβλέψεις 1  2   

Θέμα με παράγωγα 1 1 1   

Αβεβαιότητα  1 1 1  

Μη χρηματοδότηση  1 1 1 3 

Αρχή συνέχισης   1 2 3 

Σύνολο 7 12 15 13 15 
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10.3 Παράγραφος έμφασης θέματος 

 

 

EMF2012 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  29 14.6 14.6 14.6 

Χωρίς έμφαση 120 60.6 60.6 75.3 

Με έμφαση 49 24.7 24.7 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

EMF2013 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  13 6.6 6.6 6.6 

Χωρίς έμφαση 117 59.1 59.1 65.7 

Με έμφαση 68 34.3 34.3 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

EMF2014 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  12 6.1 6.1 6.1 

Χωρίς έμφαση 116 58.6 58.6 64.6 

Με έμφαση 70 35.4 35.4 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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EMF2015 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  17 8.6 8.6 8.6 

Χωρίς έμφαση 118 59.6 59.6 68.2 

Με έμφαση 63 31.8 31.8 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

EMF2016 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  18 9.1 9.1 9.1 

Χωρίς έμφαση 119 60.1 60.1 69.2 

Με έμφαση 61 30.8 30.8 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Χωρίς έμφαση 120 117 116 118 119 

Με έμφαση 49 68 70 63 61 

Σύνολο 169 185 186 181 180 
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10.4 Θέματα έμφασης 

 

 

 

 

 

CountEmf2012 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  98 49.5 49.5 49.5 

ΙΚ 17 8.6 8.6 58.1 

Ενδοομιλικά 3 1.5 1.5 59.6 

Όροι μακρ δανείου 4 2.0 2.0 61.6 

Αβεβαιότητα 18 9.1 9.1 70.7 

Ασφαλιστικά ταμεία 2 1.0 1.0 71.7 

Αρνητικές ΤΡ 6 3.0 3.0 74.7 

Λοιπά θέματα 5 2.5 2.5 77.3 

Μη σημαντικός κύκλος 

εργασιών 
6 3.0 3.0 80.3 

Ζημίες χρήσης 9 4.5 4.5 84.8 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
28 14.1 14.1 99.0 

Αποτίμηση στοιχείων 2 1.0 1.0 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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COUNTEMF2013 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  72 36.4 36.4 36.4 

ΙΚ 21 10.6 10.6 47.0 

Ενδοομιλικά 4 2.0 2.0 49.0 

Όροι μακρ δανείου 7 3.5 3.5 52.5 

Αβεβαιότητα 21 10.6 10.6 63.1 

Ασφαλιστικά ταμεία 1 .5 .5 63.6 

Μεταγενέστερα γεγονότα 2 1.0 1.0 64.6 

Καθυστέρηση εισπράξεων 2 1.0 1.0 65.7 

Φυσικές καταστροφές 1 .5 .5 66.2 

Αρνητικές ΤΡ 6 3.0 3.0 69.2 

Ελεγκτικά τεκμήρια 1 .5 .5 69.7 

Λοιπά θέματα 8 4.0 4.0 73.7 

Μη σημαντικός κύκλος 

εργασιών 
2 1.0 1.0 74.7 

Ζημίες χρήσης 13 6.6 6.6 81.3 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
33 16.7 16.7 98.0 

Αποτίμηση στοιχείων 4 2.0 2.0 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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COUNTEMF2014 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  63 31.8 31.8 31.8 

ΙΚ 26 13.1 13.1 44.9 

Ενδοομιλικά 4 2.0 2.0 47.0 

Μη φορολ έλεγχος 1 .5 .5 47.5 

Όροι μακρ δανείου 10 5.1 5.1 52.5 

Αβεβαιότητα 22 11.1 11.1 63.6 

Ασφαλιστικά ταμεία 1 .5 .5 64.1 

Καθυστέρηση εισπράξεων 2 1.0 1.0 65.2 

Αρνητικές ΤΡ 10 5.1 5.1 70.2 

Μη διενέργεια προβλέψεων 1 .5 .5 70.7 

Ελεγκτικά τεκμήρια 1 .5 .5 71.2 

Λοιπά θέματα 8 4.0 4.0 75.3 

Μη σημαντικός κύκλος 

εργασιών 
2 1.0 1.0 76.3 

Ζημίες χρήσης 10 5.1 5.1 81.3 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
34 17.2 17.2 98.5 

Αποτίμηση στοιχείων 3 1.5 1.5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

COUNTEMF2015 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  75 37.9 37.9 37.9 

ΙΚ 24 12.1 12.1 50.0 

Ενδοομιλικά 3 1.5 1.5 51.5 

Μη φορολ έλεγχος 1 .5 .5 52.0 

Όροι μακρ δανείου 7 3.5 3.5 55.6 

Αβεβαιότητα 20 10.1 10.1 65.7 

Μεταγενέστερα γεγονότα 3 1.5 1.5 67.2 

Καθυστέρηση εισπράξεων 2 1.0 1.0 68.2 

Φυσικές καταστροφές 1 .5 .5 68.7 

Αρνητικές ΤΡ 7 3.5 3.5 72.2 

Λοιπά θέματα 4 2.0 2.0 74.2 

Μη σημαντικός κύκλος 

εργασιών 
4 2.0 2.0 76.3 

Ζημίες χρήσης 11 5.6 5.6 81.8 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
34 17.2 17.2 99.0 

Αποτίμηση στοιχείων 2 1.0 1.0 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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COUNTEMF2016 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  70 35.4 35.4 35.4 

ΙΚ 24 12.1 12.1 47.5 

Ενδοομιλικά 3 1.5 1.5 49.0 

Μη φορολ έλεγχος 2 1.0 1.0 50.0 

Όροι μακρ δανείου 7 3.5 3.5 53.5 

Αβεβαιότητα 19 9.6 9.6 63.1 

Καθυστέρηση εισπράξεων 2 1.0 1.0 64.1 

Αρνητικές ΤΡ 11 5.6 5.6 69.7 

Λοιπά θέματα 10 5.1 5.1 74.7 

Μη σημαντικός κύκλος 

εργασιών 
5 2.5 2.5 77.3 

Ζημίες χρήσης 13 6.6 6.6 83.8 

Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
31 15.7 15.7 99.5 

Αποτίμηση στοιχείων 1 .5 .5 100.0 

Total 198 100.0 100.0  
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Θέμα με ΙΚ 17 21 26 24 24 

Ενδοομιλικά 3 4 4 3 3 

Όροι μακροπρόθεσμου δανείου 4 7 10 7 7 

Αβεβαιότητα 18 21 22 20 19 

Ασφαλιστικά ταμεία 2 1 1   

Αρνητικές ΤΡ 6 6 10 7 11 

Μη σημαντικός κύκλος εργασιών 6 2 2 4 5 

Ζημίες χρήσης 9 13 10 11 13 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28 33 34 34 31 

Μεταγενέστερα γεγονότα  2  3  

Καθυστέρηση εισπράξεων  2 2 2 2 

Φυσικές καταστροφές  1  1  

Μη φορολογικός έλεγχος   1 1 2 

Μη διενέργεια προβλέψεων   1   

Θέμα με ελεγκτικά τεκμήρια  1 1   

Μη αποτίμηση 2 4 3 2 1 

Λοιπά θέματα 5 8 8 4 10 

Σύνολο 100 123 135 123 128 


