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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ (ειεγθηηθέο εηαηξίεο) φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Αλψηαηα 

Όξγαλα Διέγρνπ) θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Μειεηήζακε εθηελψο ηελ δηεζλή αξζνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζαθή θαη αθξηβή 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ  απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΔΠ, ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ηνλ βαζκφ 

ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ κε ηα ΓΔΠ. Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνθχπηεη φηη ε 

πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαζψο ππάξρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο φπσο λνκηθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο, 

γισζζηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ .  

Ωζηφζν, πξνθχπηνπλ θαη πνιιά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΔΠ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν  θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπηγξακκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ αχμεζε 

ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο ζαθήλεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο, ηε κείσζε δηαθζνξάο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ–

δεκφζηνπ πινχηνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, πιενλεθηήκαηα Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ, εθαξκνγή Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ  

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to study the application of International Accounting Standards 

in the private  (audit firms) and public sector (SAIs) and  present their advantages and 

disadvantages.  
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We studied extensively the international press in order to draw clear and accurate 

conclusions about the reasons that necessitate the implementation of ISAs, the difficulties 

arising during the implementation process and the degree of harmonization of national 

standards with ISAs. The investigation shows that the adoption and implementation of ISAs 

varies from country to country as there are many problems that hinder their implementation 

such as legal, political, cultural, linguistic and economic differences between countries. 

 However, there are many benefits in the adoption of ISAs in both the private and public 

sectors. To name a few, there is an obvious increase in the comparability of financial 

statements, as well as in clarity and trust, there is also reduction of corruption and effective 

management of the national - public wealth. 

 

Keywords: International Auditing Standards, Αadvantages of International Auditing 

Standards, Implementation of International Auditing Standar
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο  

Ο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο έρεη ράζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαη γηα απηφ ην 

ιφγσ θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο απφ νξγαλσκέλνπο παγθφζκηνπο θνξείο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην επάγγεικα. 

Ο ειεγθηήο έρεη ζηφρν λα ειέγμεη εάλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο (εζσηεξηθφο έιεγρνο). Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή 

έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θεθαιαίνπ. Ο ειεγθηήο έρεη 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ρξήζηεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Μέηνρνη, επελδπηέο 

θαζψο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη ζέινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο. 

Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε παξνρή ζηελ θνηλσλία αθξηβήο θαη αμηφπηζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, κέζσ ελφο νξγαλσκέλνπ θαη ηππνπνηεκέλνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηελέξγεηα αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ γηα ηε 

δηαθάλεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ άηνκα αλεμάξηεηα κε ηελ 

ειεγρφκελε κνλάδα. 

Ζ εθαξκνγή ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ζα βνεζήζεη ζην λα επηηεπρζνχλ ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ θαη εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ «αιεζηλή θαη δίθαηε 

εηθφλα» αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ νληνηήησλ.    

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ε ππνρξέσζε γηα ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ, φζσλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, απνηεινχλ πνιχ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ επίηεπμε ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο έρνπλ ηδξπζεί Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρ1νπ, 

πνπ σο εζληθνί θνξείο είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ 

θαη παξέρνπλ αλεμάξηεηε γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν  
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πνπ ε εθηειεζηηθή εμνπζία έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο
1
. Γεληθά ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο ζηφρνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νη νπνίνη είλαη νη εμήο
2
: 

1) Ζ πξνψζεζε ηεο ζσζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ, 

2) Ζ αλάπηπμε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

3) Ζ νξζή εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

4) Ζ αλαθνίλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη πξνο ην επξχ θνηλφ 

κε ηελ δεκνζίεπζε αληηθεηκεληθψλ εθζέζεσλ.   

Ζ δηεζλήο έλσζε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ νλνκάδεηαη Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (INTOSAI) θαη έρεη πεξηζζφηεξα απφ 170 κέιε 

ζε φιν ηνλ θφζκν (Alastair Evans, 2008). Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ έρνπλ σο 

ζεκειηψδε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο ινγνδνζίαο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ. Απνηειεζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνσζνχλ ηνλ δηαθαλή έιεγρν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε 

απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία ηνπο
3
. 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ζεσξεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο 

εμσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

ιεηηνπξγία. Σα κέιε απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ δνπιεχνπλ ζπιινγηθά γηα ηελ πξνψζεζε 

ξπζκίζεσλ ειέγρνπ πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ έιεγρν απφ ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ κε 

ηξφπν αλεμάξηεην θαη δηαθαλή
4
. Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ 

κπνξνχλ λα δηαβεβαηψζνπλ φηη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ δαπαλψληαη 

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηνπο θξάηνπο. Ζ 

θχξηα ζπκβνιή ηνπο είλαη ε πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο ινγνδνζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Οη Watts θαη Zimmerman 

(1986) ηζρπξίδνληαη φηη «Ο έιεγρνο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

                                                           
1
 Characteristics of different external audit systems.  Department for International Development Briefing.   

2
 The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts issued by the International Organisation of 

Supreme Audit Institutions in 1977 and reissued in 1998. 
3
 Bjarne Mørk-Eidem (2004). Audit of International Institutions: Guidance for Supreme Audit Institutions 

(SAIs). 
4
 Bjarne Mørk-Eidem (2004). Audit of International Institutions: Guidance for Supreme Audit Institutions 

(SAIs). 
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θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη εκπιεθφκελνη νξγαληζκνί θαη θνξείο». 

 

1.2 θνπφο ηεο εξγαζίαο  

Απψηεξνο ζθνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ε εθαξκνγή 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ αλαιχνληαη 

μερσξηζηά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ζε ζρέζε κε απηά πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

1.3 πλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο  

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή έρεη δείμεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε άζθεζε ηνπ ειέγρνπ 

(εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ) είλαη είηε αλαπνηειεζκαηηθή είηε θαηεπζπλφκελε. Απηφο είλαη 

θπζηθά θαη ν ιφγνο ηεο εκθάληζεο ησλ Πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ 

επαγγέικαηνο. Υσξίο λα ππάξρεη δηάζεζε γηα ππνηίκεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ειεγθηή πξέπεη παξάιιεια λα ηνληζηεί ε εγγελήο αδπλακία ηεο επηζηήκεο ηεο ειεγθηηθήο. 

Ζ αδπλακία απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αθελφο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη έκκηζζνο 

ππάιιεινο ηνπ ειεγρφκελνπ νξγαληζκνχ (ζπλήζσο κε εμαξηεκέλε ζχκβαζε εξγαζίαο) θαη 

αθεηέξνπ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο εξγάδεηαη ζε κηα επηρείξεζε πνπ ακείβεηαη απφ ηνλ 

ειεγρφκελν νξγαληζκφ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ν έιεγρνο κπνξεί πνιχ 

εχθνια λα παξεθθιίλεη απφ ηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Οη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο απηήο ηεο παξέθθιηζεο αθνξνχλ πξσηίζησο ηελ επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα, ην 

νπνίν είλαη παξάδνμν, δηφηη ζε κεγάιν βαζκφ ην αλεπαξθέο έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απνθάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο. 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο, αξθεί 

λα αλαινγηζηεί θαλείο ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηηο κέξεο καο δειψλνπλ παχζε 

εξγαζηψλ, αδπλακία εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ (κηζζνδνζία) ή ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, αθφκε ηελ επηζπκία λα ππαρζνχλ ζην άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ 
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θψδηθα θαζψο θαη απηέο νη θνξείο ησλ νπνίσλ δηψθνληαη πνηληθά γηα εθθξεκείο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο (βιέπε ηηο ζπιιήςεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο) ή πνιιέο 

αθφκε πνπ επηβαξχλνληαη κε ηεξάζηηα πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ, ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θιπ. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη κεγάιν πνζνζηφ 

απηψλ ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα είραλ απνθεπρζεί ή 

ηνπιάρηζηνλ ζα είραλ εληνπηζηεί έγθαηξα, αλ ν έιεγρνο ιεηηνπξγνχζε πάληα απξφζθνπηα 

θαη ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα. Αλάινγα, θαηλφκελα θαθνδηαρείξηζεο θαη παξέθθιηζεο απφ 

ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο παξαηεξνχληαη θαη ζην Γεκφζην ηνκέα. πκπεξαζκαηηθά, ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα αληηιεθζνχλ νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί (ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη) φηη ε «κε πξφηππε» εθαξκνγή ειέγρνπ είλαη 

εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή ζηελφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 

1.4 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο  

Πξνο επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

θεθάιαηα. Ζ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε μεθηλά ζην 2
ν
 θεθάιαην κε κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ ειεγθηηθή θαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν. ην ίδην 

θεθάιαην εηζάγνληαη νη έλλνηεο ηεο ειεγθηηθήο, ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ζην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ελψ ζην επφκελν θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα αληίζηνηρα πξφηππα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα. ην 

5
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζε ζπλαθέο αληηθείκελν.     
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Κεθάιαην 2: Απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ 

2.1 Οξηζκφο ειεγθηηθήο  

Ο θιάδνο ηεο ειεγθηηθήο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, θαη γηα απηφ ην ιφγσ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο ζπγγξαθείο. Καηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί 

γηα ηνλ θιάδν ηεο ειεγθηηθήο θαη γηα ηνλ έιεγρν γεληθφηεξα, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

«Διεγθηηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ βηβιίσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε ή εμαθξίβσζε θαη ηε 

γλσκάηεπζε γηα ηα γεγνλφηα, ηα νπνία αλάγνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο πξάμεηο απηήο» (Montgomery, 2012).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε  ηνλ Σζηκαξά (1987) «Διεγθηηθή είλαη ην ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ 

θαλφλσλ θαη ηερληθψλ ηξφπσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε βαζηά γλψζε ηεο Οηθνλνκηθήο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, ηεο ινγηζηηθήο, θαη ηνπ δηθαίνπ, κε ηνπο νπνίνπο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο 

εκπνξηθψλ βηβιίσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ θαη ζπλαθψλ ζηνηρείσλ πξνο δηαπίζησζε πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη 

ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ πξνο νξηζκέλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε».  

«Διεγθηηθή είλαη έλα ζχλνιν αμηνινγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί κηα αληηθεηκεληθή 

θξίζε, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο»
5
. 

«Διεγθηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε 

πξφζσπν, ηα νπνία ηεθκήξηα αθνξνχλ κεηξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα»
6
.     

                                                           
5
 Παπαδάηνπ Θενδψξα, (2005) «Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ», ζει.6  

6
 Υξήζηνο Καδαληδήο (2006) «Διεγθηηθή θαη εζσηεξηθφο έιεγρνο», ζει.52. 
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Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ  

απφ ηνλ ειεγρφκελν νξγαληζκφ, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζήο ηνπο ζχκθσλα κε γεληθά απνδεθηέο αξρέο (ειεγθηηθά πξφηππα) 

θαη ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Messier et al., 2008). 

«Έιεγρνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αληηθεηκεληθήο απφθηεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο θαη 

νξγαλψζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πξνθξηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ν βαζκφο 

αληηζηνηρίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί, θαζψο 

θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο» (Eilifsen et al., 

2010).  

Δλαιιαθηηθά, έιεγρνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή 

θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο, ηνλ ζρεδηαζκφο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, 

ηελ ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ.  

«Έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία ν ειεγθηήο ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεξψλ. Ο ειεγθηήο ζπγθεληξψλεη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη αλαθνηλψλεη ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ «έθζεζε ειέγρνπ»
7
 ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε» (O‘Regan, 2003). 

 

2.2 ηφρνη ηνπ ειέγρνπ 

χκθσλα κε ηνλ Montgomery (1912), νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ειέγρνπ είλαη: 

1) Αλαθάιπςε θαη πξφιεςε απάηεο, 

2) Αλαθάιπςε θαη πξφιεςε ιαζψλ, 

3) Δθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απνηειεζκάησλ 

κηαο επηρείξεζεο.  

 Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί απφ ηνλ 

ειεγθηή εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, 

                                                           
7
Ζ έθδνζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ είλαη ε ηειηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Γλσζηνπνηεί ηα πνξίζκαηα ηνπ 

ειεγθηή ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εηαηξείαο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Eilifsen et 

al., 2010). 
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ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ή ηα Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ή θάπνην άιιν 

Πιαίζην Λνγηζηηθψλ Καλφλσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νξζή παξνπζίαζε (εμσηεξηθφο 

έιεγρνο). O γεληθφο ζηφρνο θάζε ειεγθηηθήο απνζηνιήο είλαη λα εθηηκήζεη εάλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζπλνδεπηηθέο ππνζεκεηψζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα 

κε εηδηθά θξηηήξηα, λα εθηηκήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ πηζαλφηεηα απάηεο θαη ηελ πηζαλφηεηα ε επηρείξεζε 

λα ζπλερίζεη σο δξψζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

2.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ειέγρνπ 

Ζ ηζηνξία ηνπ ειέγρνπ είλαη πνιχ αξραία. πγθεθξηκέλα, ρξνλνινγείηαη απφ ηφηε πνπ ηα 

άηνκα θαη ηα ηδξχκαηα άξρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

έλησζαλ ηελ αλάγθε λα απαζρνινχλ ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαηαγξάθνπλ θαη λα ηηο 

επηβιέπνπλ (O‘Regan 2003). Οη θιαζζηθνί απηνθξάηνξεο ηεο Ρψκεο θαη ηεο Κίλαο, γηα 

παξάδεηγκα, δεκηνχξγεζαλ πεξίηερλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

αλαθέξνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο θαη λα εθηηκνχλ ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία. 

«Κάπνηνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ν έιεγρνο έρεη αξρίζεη απφ πνιχ παιηνχο 

πνιηηηζκνχο. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηε Μεζνπνηακία πνπ ρξνλνινγνχληαη ην 3600 π.ρ., 

γξακκαηείο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο πεξηιήςεηο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηα νπνία δηαθέξαλε ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 

πνζψλ πνπ δηαθηλνχληαλ θαη είραλ πξνεηνηκάζεη άιινη. Μηθξνζθνπηθά ζεκάδηα, ηειείεο, 

θαη θχθινη αλαθέξνληαη θαζψο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο ζχγθξηζεο ελφο αξρείν κε έλα 

άιιν, ζεκάδηα ηα νπνία έρνπλ επηδήζεη αλά ηνπο αηψλεο θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειεγθηέο γηα λα καξθάξνπλ ηνπο ειέγρνπο ησλ αξρείσλ» (O‘Regan, 

2003). ηελ Αγγιία, ην κεζαίσλα, πνιιά απφ ηα κέξε πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα θηεκαηηθνχο 

ειέγρνπο ήηαλ αλαιθάβεηνη κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο λα γίλεηαη πξνθνξηθά, γηα απηφ θαη ε 

ιέμε «audit» πξνέθπςε απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε «audire» («λα αθνχο») (O‘Regan, 2003). 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ν έιεγρνο ηείλεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε απφιπηε αθξίβεηα (Sawyer and 

Vinten, 1996). Ο φξνο Auditors (Διεγθηέο) εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξάο ζηελ Αγγιία ην 
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1285 ζε ζρεηηθφ δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Α΄ ελψ ε πξψηε επίζεκε ‗Έλσζε 

Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ‘ εκθαλίζηεθε ζηε Βελεηία ην 1581 κε ηίηιν ‗Collegio dei 

Raxonti‘
8
.  

ηελ Διιάδα ε πξψηε απφπεηξα γηα λα δεκηνπξγεζεί νξγαλσκέλν ειεγθηηθφ επάγγεικα 

έγηλε ην 1956, κε ηε ζχζηαζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη 

βνήζεηα Άγγισλ Οξθσηψλ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θξάηνπο. Σν ΟΛ είρε ηελ επζχλε 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ειέγρνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέρξη ην 1992 φηαλ, κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα 226/92, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε επαγγεικαηίεο θαη άξηηα θαηαξηηζκέλνπο 

ειεγθηέο, ε ίδξπζε ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζχκθσλα κε ηα Αγγιηθά θαη Ακεξηθάληθα 

πξφηππα.  

Ζ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ αλαπηχρζεθε κεηά ην δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν θαη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, νη 

νπνίεο ρξεηάδνληαλ έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο έδσζε κεγάιε 

ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Γενληνινγηθψλ 

Πξνηχπσλ (Anerud, 2007).  Δπηπξφζζεηα, ε έμαξζε ησλ νηθνλνκηθψλ απαηψλ θαη ε 

θαηάξξεπζε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηφ ηεο Enron, Worldcom, Adelphia,Tyco, 

Peramalat θαζψο θ.α., πνπ είραλ σο απνηέιεζκα νη επελδπηέο λα ππνζηνχλ ηεξάζηηεο 

νηθνλνκηθέο δεκίεο, ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα λα αλαπηπρζνχλ Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα.  

Ζ αλάγθε γηα παγθφζκηα πξφηππα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ηε 

δεθαεηία ‘40 θαη ‘50 πνπ ήηαλ κηα πεξίνδνο αλνηθνδφκεζεο κεηά ηνλ πφιεκν  θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηα δηεζλή πξφηππα ήηαλ πεξηηηά (Roussey, 1986). ηα ηέιε ησλ δεθαεηηψλ ‘60 θαη 

‘70 ζεκεηψζεθε κηα απφηνκε αχμεζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο. Ήηαλ κηα 

πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο αλάπηπμεο γηα ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Έηζη, νη βάζεηο γηα 

έλα Γηεζλέο χλνιν Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηέζεθαλ ην 1969 φηαλ ε Γηεζλήο Οκάδα 

Λνγηζηψλ (Αccountants International Study Group) εμέδσζε κηα ζεηξά εθζέζεσλ πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ Γηεζλή Έιεγρν (Roussey, 1986).  

                                                           
8
 Βαζηιάθε νθία (2010). Ζ άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία σο κέζν γηα ηελ απνθάιπςε 

ηεο απάηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεζλνχο ελαξκφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ μεθίλεζε 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1972, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ Γηεζλνχο 

πλεδξίνπ ησλ Λνγηζηψλ, ηδξχζεθε ε Γηεζλήο πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ην Λνγηζηηθφ 

Δπάγγεικα (ICCAP) (Roussey, 1986). To πλέδξην απηφ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ γέλλεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC) ζηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 1973, ηνλ 

πξφδξνκν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ εδξεχεη ζην Λνλδίλν 

(Dunn, 2002). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1977, εμήληα ηξεηο (63) θνξείο ηνπ ινγηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ζαξάληα ελλέα (49) ρψξεο, ζπλήςαλ ζπκθσλία 

ίδξπζεο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International Accountants Federation, 

IFAC),
9
 ε νπνία εμππεξεηεί ην ινγηζηηθφ επάγγεικα ζε φιν ηνλ θφζκν κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.  

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο IFAC είλαη ε αλάπηπμε θαη ε δεκνζίεπζε ελαξκνληζκέλσλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κε 

ηε ζέζπηζε πςειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

δηεζλψλ θαη εζληθψλ πξνηχπσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο νκνηνκνξθίαο ησλ πξαθηηθψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν, απμάλνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα
10

. ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 ε IFAC ίδξπζε ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Διεγθηηθψλ Πξαθηηθψλ 

(International Auditing Practices Commettee, IAPAC) κε ηελ εμνπζία λα παξέρεη 

δηαδηθαζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηνπο ειεγθηέο. Καηά 

ηελ πεξίνδν 1980 έσο 1991 ε IAPAC ιεγφηαλ «Γηεζλείο Οδεγίεο Διέγρνπ» (International 

Auditing Guidlines, IAG) θαη ήηαλ ν πξφδξνκνο ησλ κεηέπεηηα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

«Καιά ινγηζηηθά πξφηππα δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα ρσξίο ηζρπξά ειεγθηηθά πξφηππα» 

(Dunn, 2002) γηα απηφ, ην 1991 εθδφζεθε ην πξψην Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ην 2002 ε IAFAC κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλέο πκβνχιην Διεγθηηθψλ θαη 

Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) 

                                                           
9
 International Federation of Accountants, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits 

of Small and Medium sized Entities. 
10

 International Federation of Accountants, Αudit Quality and International Standards on Auditing. 
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θαη ην 2003 δεκνζίεπζε έλα πιήξεο θείκελν ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Σν 2002 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ππνπξγψλ ελέθξηλε ηελ πξφζεζε ηεο IAASB 

γηα ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, ψζηε λα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα κεηά ην 2005 (Burns and Fogarty, 2010). Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ απφ ηα 

πξψηα θξάηε κέιε πνπ πηνζέηεζε ηα ΓΔΠ θαη ζηε ζπλέρεηα αθινχζεζαλ πνιιέο άιιεο 

ρψξεο. ήκεξα πάλσ απφ 100 ρψξεο αλαγλσξίδνπλ ηα πξφηππα θαη πνιιέο αθφκα είλαη 

πξφζπκεο ζην λα ηα πηνζεηήζνπλ (Whittington, 2008).  

 

2.4 Καηεγνξίεο ειέγρνπ 

Οη έιεγρνη είλαη δπλαηφ λα δηαθξηζνχλ, κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα, ζε θαηεγνξίεο θαη είδε 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα (Meigs et al., 1984, sel. 20-21): 

Πίλαθαο 1. 
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Δζσηεξηθνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνλ ίδην θνξέα ζηνλ νπνίν 

δηελεξγνχληαη θαη επηπιένλ αλαιακβάλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε/ππαιιήινπο ηνπ, 

πνπ θαινχληαη ζπλήζσο εζσηεξηθνί ειεγθηέο. 

Δμσηεξηθνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, 

δειαδή απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ππαιιειηθή ζρέζε) κε ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη λα ειέγμνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζπλήζσο κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ απηήο. 

Μηθηνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ νξγαλψλνληαη θαη ζπληνλίδνληαη εζσηεξηθά, απφ ην 

ηκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη δηελεξγνχληαη κέζσ ζπλεξγαζίαο 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Με θξηηήξην ηελ έθηαζε ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε (ηαπξφπνπινο, 2005): 

 Δηδηθνχο 

 Γεληθνχο. 

Δηδηθνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηνκέα ή αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα εηζπξάμεηο, πξνκήζεηεο, πιεξσκέο, 

πσιήζεηο, εθρψξεζε δαλείσλ, παξαγσγή, επηζθάιεηεο πειαηψλ, δηαρείξηζε απνζεκάησλ, 

παξαιαβή έξγσλ, δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαζψο θαη κηα ζεηξά άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γεληθνί έιεγρνη: Δίλαη εθείλνη νη έιεγρνη πνπ εθηείλνληαη ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (π.ρ. κήλαο, ηξίκελν, έηνο). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεο, Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θιπ.), 

πνπ δηελεξγείηαη εηεζίσο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα «θιείζεη» ε 

νηθνλνκηθή ρξήζε θαη λα δεκνζηεπηνχλ νη θαηαζηάζεηο απηέο. 

Αληίζηνηρα, κε θξηηήξην ην ζθνπφ ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 Πξνιεπηηθνχο  

 Καηαζηαιηηθνχο. 
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Πξνιεπηηθνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ησλ ηκεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ 

«Control» πνπ ηελ ηειηθή έγθξηζε έρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο, πξηλ ιάβεη ρψξα έλα 

γεγνλφο-ζπλαιιαγή. 

Δλδεηθηηθά, σο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηελ εμαγσγή 

πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε, φπνπ ηελ ηειηθή έγθξηζε εμαγσγήο έρεη ν 

πξντζηάκελνο ησλ απνζεθψλ. Ζ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ε 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, νη πιεξσκέο, 

γηα ηηο νπνίεο ν ηακίαο, πξηλ ηελ εθηακίεπζε απαηηεί ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

δηεπζπληή. Αλάινγε πεξίπησζε είλαη θαη ε θάζε είδνπο πξνκήζεηα γηα ηελ νπνία ηελ 

ηειηθή έγθξηζε αγνξάο έρεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ (ηαπξφπνπινο, 

2005). 

Οη πξνιεπηηθνί έιεγρνη (Controls) κπνξεί λα δηελεξγνχληαη θαη απφ εηδηθά νξγαλσκέλν 

ηκήκα «Control»  ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Μάιηζηα, ε πξαθηηθή απηή βξίζθεη 

εθαξκνγή ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα απνηειεζκαηηθά, αξθεί ην ηκήκα λα είλαη 

ζσζηά νξγαλσκέλν θαη ζηειερσκέλν, φπνπ φια ηα έμνδα-δαπάλεο θαη φρη κφλν, πξηλ ηελ 

θαηαρψξηζε ή εθηακίεπζε ειέγρνληαη πξνιεπηηθά απφ ην ηκήκα απηφ. 

Σν εξψηεκα πνπ κπαίλεη είλαη αλ νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη είλαη αληηθείκελν ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δελ δηελεξγνχλ πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο κε 

ηελ θαζεαπηνχ έλλνηα ηεο πξφιεςεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Ζ έλλνηα ηεο πξφιεςεο 

εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο έγθξηζεο - αξκνδηφηεηαο -εληνιήο πνπ απηφ μεθεχγεη απφ ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ξνπηίλαο ησλ 

άιισλ ηκεκάησλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε κφληκε βάζε, αθνξά ην 

«Control» θαη είλαη ζέκα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, μεθεχγνληαο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, ε έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, απνβιέπεη ζηελ πξφιεςε 

απνηξνπήο εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ κέζσ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ηελ έλλνηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ 
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ξφιν ελίζρπζεο ηεο δνκήο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θνξέα πνπ ππεξεηνχλ, κε ην 

λα πξναμηνινγνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή, πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο, λα εθηηκνχλ 

ηνπο θηλδχλνπο θα λα επηβεβαηψλνπλ φηη ε δηνίθεζε έζεζε ηνπο θαηάιιεινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, πσο ε πινπνίεζε ηνπο είλαη εθηθηή θαη ζα απνβνχλ σθέιηκνη 

γηα ηελ επηρείξεζε (ηαπξφπνπινο, 2005). 

Δπίζεο, έλα είδνο πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα 

θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη πξνο απνθπγή 

δπζάξεζησλ γεγνλφησλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ 

πνξίζκαηνο, θαιείηαη ε δηνίθεζε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα. 

Καηαζηαιηηθνί έιεγρνη: Δίλαη νη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, εθ ησλ πζηέξσλ. Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηελ επηβεβαίσζε φηη νη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ζην αθέξαην κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Δπίζεο, απνβιέπνπλ ζηελ απνθάιπςε θαη 

θαηαζηνιή ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ, αηαζζαιηψλ, θινπψλ θαη θαθήο δηαρείξηζεο ησλ 

κέζσλ θαη πφξσλ. 

Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε: 

 κφληκνπο ή δηαξθείο, 

 Σαθηηθνχο  

  Έθηαθηνπο. 

Μφληκνη ή δηαξθείο έιεγρνη: Δίλαη απηνί πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξάμεο, ζπλαιιαγήο, παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηα ίδηα ηκήκαηα θαη ηνπο πξντζηακέλνπο απηψλ. 

Σαθηηθνί ή πεξηνδηθνί: Οη έιεγρνη απηνί ζρεηίδνληαη κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ πνπ 

δηελεξγνχληαη. Γελ είλαη ζπλερείο, αιιά δηελεξγνχληαη θαηά ηαθηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

π.ρ. κία θνξά ην κήλα, ην εμάκελν ή ην έηνο. Οη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 
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Έθηαθηνη ή πεξηζηαζηαθνί: Γηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο είηε κε πξσηνβνπιία 

ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είηε κε εληνιή ηεο δηνίθεζεο ή θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαγγειηψλ. Πξφθεηηαη γηα ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη κεηά απφ ηελ εθηίκεζε φηη 

ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ζπαηάιε, θαηαρξήζεηο, θινπέο, αηαζζαιίεο θαη, γεληθά, φπνπ 

εληνπίδνληαη αδπλακίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη απαηηείηαη άκεζε δηαπίζησζε ηνπ κεγέζνπο 

απηνχ γηα ιήςε δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνιιέο θνξέο ζπκβαδίδνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη μόνιμορ (διαπκήρ) έλεγσορ, αιιά θαηά θαλφλα 

είλαη θαη γενικόρ έλεγσορ, δειαδή επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ην πεδίν εθαξκνγήο κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ δεδνκέλε. πγρξφλσο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη θαη 

πποληπηικόρ έλεγσορ, δειαδή λα δηελεξγείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο γηα 

ηελ πξφιεςε εθνχζησλ θαη αθνχζησλ ζθαικάησλ. ε νξηζκέλεο δε νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ηκήκα κε ηελ κνξθή ηνπ καηαζηαληικού ελέγσος, αλαθεξφκελν θαη σο 

ππεξεζία επηζεψξεζεο, ε νπνία δηελεξγεί έιεγρν θαηφπηλ εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ γηα ηελ 

απνθάιπςε ή ηελ θαηαζηνιή εθνχζησλ ή αθνχζησλ ζθαικάησλ (ηαπξφπνπινο, 2005). 

 

2.5 χγθξηζε εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

Ωο εμσηεξηθφο έιεγρνο, νξίδεηαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο- 

ινγηζηέο, επαγγεικαηίεο κε αλεπίιεπην ήζνο, αθέξαην ραξαθηήξα, άξηηα επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε θαη ειεγθηηθή εκπεηξία. Μεηαμχ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη επηρείξεζεο δελ 

ππάξρεη θακία ζρέζε εμάξηεζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πφξηζκα ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειεγθηή, ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην αληηθεηκεληθφ. Αληηθείκελν ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

είλαη θαηά θχξην ιφγν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

έθθξαζε γλψκεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθά παξαδεγκέλεο αξρέο θαη ινγηζηηθά πξφηππα
11

. 

ηελ πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπκε ηηο θχξηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ έιεγρν, δηαπηζηψζακε φηη ην θχξην κέιεκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

                                                           

11
 Σαρπλάθεο Π., (1999), Ζ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή, Σηκεηηθφο ηφκνο γηα 

ηελ νκφηηκε θαζεγήηξηα Λίηζα Νηθνιάνπ – κνθνβίηε, ζει. 7. 
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ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζηψλεη δεηγκαηνιεπηηθά ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο 

θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Αληίζεηα, ν 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο θαζψο θαη θαηά πφζν απηά έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα θαη Αξρέο
12

. 

Δπίζεο ζα έπξεπε λα πξνζζέζνπκε φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη δηαξθείο ζχκβνπινη 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ειεγρφκελσλ. Έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν 

ειέγρνπλ θαζψο επίζεο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο
13

. Δπηπιένλ έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ρξφλνπ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη είλαη ηθαλνί λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρν ζε ζρέζε κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη επζχλεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ζα 

ιέγακε φηη είλαη δηνηθεηηθέο, ζε αληίζεζε κε ηηο επζχλεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξν λνκηθέο θαη αθνξνχλ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
14

. 

ε επίπεδν νκνηνηήησλ ζα ιέγακε φηη ηφζν νη εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο 

είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επηρείξεζε θαη έρνπλ ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ δηαθξηηηθφ ξφιν. Ζ 

δηαδηθαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ γηα ηε δηθή ηνπο έξεπλα
15

. 

Όπσο πξναλαθέξακε κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ππάξρνπλ θαη 

νκνηφηεηεο. Υξεζηκνπνηνχλ δειαδή ηηο ίδηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ελψ ζπγρξφλσο απνηεινχλ ζπκβνχινπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο 

νπνίεο ειέγρνπλ. 

                                                           
12

 Καδαληδήο Υ., (2006), Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ 

θαη πξνηχπσλ, Δθδφζεηο Business Plan Α.Δ., Αζήλα, ζει. 122. 
13

 Mautz R., (1984), ―Internal and external auditors: how do they relate?‖, The Internal Auditor, 61(3), pp. 36-

41. 
14

 Haron H., Chambers A., Ramsi R. and Ismail I., (2004), ―The reliance of external auditors on internal 

auditors‖, Managerial Auditing Journal, 19(9), pp. 1148-1159. 
15

 Mautz R., (1984), ―Internal and external auditors: how do they relate?‖, The Internal Auditor, 61(3), pp. 36-

41. 
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Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο φκσο δε ζα πξέπεη λα αλαδεηεί ηε βνήζεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Βέβαηα, ην παξάδνμν είλαη φηη έλαο αθφκε ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Μηα 

θαιά νξγαλσκέλε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηνξίδεη ηελ εξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζην ειάρηζην, θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη θαη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 

ππφςε απφ ηε Γηνίθεζε, ελψ πξηλ απφ φπνηα ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη 

ζπκβνχινπο ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ζπδήηεζε κε ην δηεπζπληή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

εκαληηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία δειαδή είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπλ λα 

ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ή ζπκβνχισλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα
16

. 

ηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά 

ζεκεία αλαθνξάο αλάκεζα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ωζηφζν νη 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ παξαπάλσ εκπιεθνκέλσλ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. πλήζσο 

ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ κεξψλ εθηφο ηεο ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ ελεκεξψλεη, ελψ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ππεχζπλνο θπξίσο 

έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηελ νπνία ππεξεηεί. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νιφθιεξεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ηε κεγηζηνπνίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη γεληθφηεξα ηεο 

αμίαο ηεο. Βέβαηα, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ έιεγρν, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο
17

. 

 

2.6 Δλαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ: βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Ζ βηβιηνγξαθηθή κειέηε έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

                                                           
16

 Παπαζηάζεο Π., (2003), Ο ζχγρξνλνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο – νξγαληζκνχο θαη ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ, ηφκνο Α‘, Δθδφζεηο ΟΠΑΠ, Αζήλα, ζει. 57. 
17

 Mautz R., (1984), ―Internal and external auditors: how do they relate?‖, The Internal Auditor, 61(3), pp. 36-

41. 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελψ αληίζεηα, ππάξρεη πνιχ ιηγφηεξε επηζηεκνληθή 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ θαη ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ (Annette G. Kohler, 2009). Κάπνηεο 

απφ απηέο ηηο ιίγεο έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζηε ζχγθξηζε εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη άιιεο ζηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Maiijoor et al,2000).  

πγθεθξηκέλα, ε Katrin Riisla (2011) κειέηεζε ηελ ελαξκφληζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ζε 

ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

Φηλιαλδία). Πεξηγξάθεη ηηο θχξηεο αιιαγέο ζε εζληθφ θαη δηεζλή επίπεδν ησλ ειεγθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Μειέηεζε ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ηηο αιιαγέο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηε δηάξθεηα 

ησλ εηψλ 2000-2009, θαζψο ηα ρξφληα απηά πεξηιακβάλνπλ πνιιά γεγνλφηα πνπ είραλ 

θαζνξηζηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ, φπσο είλαη ηα πνιιά νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ε 

θαηάξξεπζε ηεο WorldCom θαη Enron. ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, κεηξάεη ην 

βαζκφ ελαξκφληζεο εληφο θαη κεηαμχ απηψλ ησλ ρσξψλ.  χκθσλα κε ηελ εξγαζία απηή ν 

πνιηηηζκφο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ κηαο ρψξαο 

θαζψο νη λνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδψζεηο κηαο ρψξαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθδίδνληαη νη θαλνληζκνί (La Porta et al, 1998). Ζ έξεπλα απηή έδεημε φηη ππήξρε 

γεληθά ελαξκφληζε ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ (νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηεο Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη 

Φηλιαλδίαο έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά δηαθέξνπλ κε απηά ηεο Αγγιίαο) θαζψο 

νη ειεγθηέο επηιέγνπλ παξφκνηεο πξαθηηθέο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα ηνπο, σζηφζν, απαηηείηαη κεγαιχηεξν δείγκα ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ελαξκφληζεο. Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο βάζε γηα ηα εζληθά πξφηππα θαη σο εθ ηνχηνπ αλακέλεηαη απνηειεζκαηηθή ελαξκφληζε 

ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ηδίσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο ηνπ 

2006. 

Οη N. Houyoux θαη D. Schockaert (2007), κειέηεζαλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. ην άξζξν ηνπο ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεκαζία ησλ ΓΔΠ, φπσο απηά 
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έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Αμηνπηζηίαο 

(IAASB). Αζρνινχληαη κε ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζα πξέπεη ε Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα λα έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ζέζπηζε ελφο πην νινθιεξσκέλνπ ζπλφινπ 

νδεγηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κέγηζηνο βαζκφο ελαξκφληζεο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία Διέγρνπ.  

Δπίζεο, ε θαζεγήηξηα Αnnette G.Koher et al., 2009 πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Μειέηεζαλ ηα νθέιε αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ 

έξεπλά ηνπο έδεημε φηη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΔΠ είλαη πνιιά 

θαη πνιχ ζεκαληηθά. Μεξηθά απφ απηά είλαη ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπηψλ, ε 

ειαθξηά κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο δηεζλήο θεθαιαηαγνξέο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δηαθξαηηθψλ ειέγρσλ, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

Ωζηφζν, ηνλίδνπλ φηη νη γισζζηθέο δηαθνξέο θαη νη εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.  

O Jose Luis Lopez Combarros (2000), ζην άξζξν ηνπ κε ζέκα: ―Accounting and financial 

audit harmonization in the European Union‖ κειεηάεη ηελ εμέιημε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ζηελ Δ.Δ θαη εμεηάδεη ην πφζν απηφ ζα επεξεάζεη ηνλ 

έιεγρν ζην κέιινλ. Ζ αλάιπζή ηνπ έδεημε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη επηζηήζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ωζηφζν, ε ελαξκφληζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απαηηεί ηελ ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, ππάξρεη αλνκνηνκνξθία ζηε 

δηαδηθαζία ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη εληαίνο θνξέαο ηεο 

λνκνζεζίαο. Παξφιν πνπ ε φγδνε νδεγία θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχλ νη ειεγθηέο, πξνθχπηνπλ, νξηζκέλεο θνξέο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο.   

Δπίζεο, ηνλίδεη φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα απμάλνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

εθαξκφδνπλ Γηεζλή Λνγηζηηθά θαη Διεγθηηθά πξφηππα σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ, δειαδή ε ελαξκφληζε ζα πξνρσξήζεη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ ειεγθηή, δελ έρεη γίλεη αθφκα θαη ζα επηθεληξσζεί ζην κέιινλ ζε δχν βαζηθά 
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δεηήκαηα: α) ζηνλ έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη β) ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπίζεο, ν P. K. Boolaky (2011) κειέηεζε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ 

εθζέζεσλ ειέγρνπ ζε ζαξάληα έλα (41) επξσπατθέο ρψξεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, 

νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα. ε γεληθέο γξακκέο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν είλαη: ε δηθαζηηθή 

αλεμαξηεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνχισλ, νη δπλάκεηο 

ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ε πηνζέηεζε ησλ 

ΓΔΠ θαη ε εθαξκνγή ηνπο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη,  θάπνηεο ρψξεο ηα έρνπλ 

πηνζεηήζεη βάζε λφκνπ φπσο εθδφζεθαλ απφ ηελ IAASB, άιιεο έρνπλ πηνζεηήζεη σο ΓΔΠ 

ηα εζληθά ηνπο πξφηππα θαη άιιεο έρνπλ πξνζαξκφζεη ηα εζληθά ηνπο πξφηππα κε ηα 

δηεζλή.  

Oη L.Murphy Smith et al. (2008), κειέηεζαλ ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ κεζφδσλ. ηελ εξγαζία ηνπο πεξηγξάθνπλ ην ξφιν θαη ηελ ζεκαζία ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη εμεηάδνπλ ηελ ρξήζε ηνπο ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 

Ηζρπξίδνληαη φηη «κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή παγθφζκηα αγνξά έρεη πνιιά νθέιε 

απφ ηελ νκνηνκνξθία ησλ ειεγθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ». Ζ 

ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε 

ελαξκφληζε ησλ πξνηχπσλ δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ κεηψλνληαο ηηο 

άκεζεο δαπάλεο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. 

Ζ Chula G. King (1999), κειέηεζε ηελ ελαξκφληζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, αλαιχζεθαλ εηήζηεο 

εθζέζεηο απφ ην 1995 απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο ζηελ Απζηξία, Βέιγην, 

Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, 

Ηζπαλία, νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Απφ ηελ κειέηε απηή πξνθχπηεη φηη έρεη 

επηηεπρζεί ελαξκφληζε ζε ηξία απφ ηα πέληε ζηνηρεία ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ζε φηη πνπ 

αθνξά ηε κνξθή ηεο έθζεζε. Γελ ππάξρεη ελαξκφληζε γηα ηα ππφινηπα δχν ζηνηρεία πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ κνξθή, νχηε γηα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν.  

Σν ζέκα ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ απαζρφιεζε θαη ηνπο Patrick Kraub et al., νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ελαξκφληζε ησλ ΓΔΠ. Σν άξζξν ηνπο εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο ειεγθηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη Γεξκαλίαο. Γηα 

ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο εμέηαζαλ 1086 επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2005-

2010. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε απμεκέλε ηάζε ελαξκφληζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ κεζφδσλ έρεη νδεγήζεη ζε αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηηο πξαθηηθέο 

θαη θαλνληζκνχο  ηνπ ειέγρνπ. Ωζηφζν, ηα εκπεηξηθά ηνπο απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο δηαθνξέο ζηηο πξαθηηθέο ειέγρνπ. 

Όζσλ αθνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νη A. Nikodem θαη I. Bibo (2004) κειέηεζαλ ην 

ζπληαγκαηηθφ θαλνληζκφ πνπ δηέπεη ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο. Σν άξζξν απηφ επηδηψθεη λα κειεηήζεη ηελ πνηθηιία ησλ θαλνληζκψλ 

πνπ δηέπνπλ ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ζηα κεηά-ζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα ηεο 

επξσπατθήο θεληξηθήο Δπξψπεο. Ζ εξγαζία απηή έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη ην βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ θαζψο θαη λα εμεηάζεη ην θαζεζηψο ησλ 

Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο  θεληξηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλά ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ αλαγλσξίδνπλ ζπληαγκαηηθά ην 

αλεμάξηεην θαζεζηψο ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Ωζηφζν, νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ 

δεκνθξαηηθή πνιηηηθή θνπιηνχξα, νχηε κπνξνχλ λα δηαβεβαηψζνπλ φηη ηα δεκφζηα 

ρξήκαηα δαπαλψληαη ζχκθσλα κε ην λφκν. 

Ζ M. Kayrak (2008) κειέηεζε ηελ άκεζε θαη έκκεζε ζπκβνιή ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ 

Διέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. χκθσλα κε ηελ εξγαζία απηή, ηα Αλψηαηα 

Όξγαλα Διέγρνπ απνηεινχλ θπξίαξρν παξάγνληα ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο 

δηαθζνξάο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα Αλψηαηα Όξγαλα 

Διέγρνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίδνπλ δηεθζαξκέλεο πξάμεηο φζσλ αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα εξεπλήζνπλ 
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πεξαηηέξσ ηελ ππφζεζε δηαθζνξάο. Ωζηφζν, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί θάζε φξγαλν 

ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο, δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή 

θνπιηνχξα, ηελ αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ εληνιή ειέγρνπ θάζε ειεγθηηθνχ 

νξγάλνπ. 

Οη L. Blume θαη  S. Voigt (2007), βαζηδφκελνη ζε δπν δηαθνξεηηθέο πεγέο (κηα έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ην INTOSAI ζηηο αξρέο ηνπ ‘90 θαη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

ΟΟΑ ην 2003), κειέηεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ 

ζε ηξείο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα.  Απφ ηελ κειέηε ησλ ζαξάληα(40) ρσξψλ πξνέθπςε 

φηη νη δηαθνξέο ζηελ αλεμαξηεζία, ζην επίπεδν εθαξκνγήο, ζην νξγαλσηηθφ κνληέιν, ζηελ 

εληνιή (mandate) ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ θακία ζαθή 

επίδξαζε ζηηο ηξεηο νηθνλνκηθέο  κεηαβιεηέο πνπ κειεηψληαη. Ζ ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή 

δνκή ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζνβαξφ αληίθηππν ζηηο 

θξαηηθέο δαπάλεο θαη ζηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο, κηα ρψξα είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίδεη πςειφηεξα επίπεδα 

δηαθζνξάο εάλ ην Αλψηαην Όξγαλν Διέγρνπ ηεο ρψξαο είλαη δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή φπσο δηαθνξεηηθά ιέγεηαη, Ναπνιεφληεην κνληέιν. Βέβαηα, 

νη ζπγγξαθείο δελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ εάλ ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηηηά φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ ηνπο θαζψο αλαιχζαλε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκψλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ. Γηα λα κπνξνχζαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα απηφ ζα έπξεπε λα εμεηάζνπλ ρψξεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

θαζφινπ φξγαλα ειέγρνπ κε απηέο πνπ έρνπλ. Απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαζψο φιεο νη ρψξεο 

έρνπλ θάπνηα κνξθή ειεγθηηθνχ νξγάλνπ. 
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Κεθάιαην 3: Διεγθηηθά πξφηππα γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

3.1 Οξηζκφο  

«Ωο Διεγθηηθά Πξφηππα ραξαθηεξίδεηαη έλα εληαίν ζχλνιν πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αμηφπηζησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη πξνηχπσλ αλαθνξάο ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζην γεληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο εθζέζεσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (Katrin Riisla, 2011). Σα ειεγθηηθά πξφηππα 

απνηεινχλ έλα απνιχησο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνπο ειεγθηέο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν 

θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο απνηεινχλ ην εξγαιείν γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηνηηθνχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Πεξηέρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αξρέο θαη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζηφρν ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ειεγθηή (Katrin Riisla,2011). 

Δπίζεο, παξέρνπλ νδεγίεο θαη θαζνδήγεζε ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη. 

Πξνσζνχλ ηελ ζπλνρή θαη παξέρνπλ έλα κέζν γηα λα θξίλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ ειέγρνπ. 

(Jennifer Burns& John Fogarty, 2010). Δπίζεο, ζέηνπλ ην βαζηθφ πεξίγξακκα ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ έιεγρν. «Ζ αλάπηπμε θαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ 

θαη πςειήο πνηφηεηαο ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθψλ ειέγρσλ» (Jennifer Burns & John Fogarty 2010). 

Απνηειεζκαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα ιακβάλνπλ ππφςε ην ζχλζεην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία ηνπ ειεγθηή θαη  ζρεδηάδνληαη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ πγηή άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο θξίζεο ηνπ ειεγθηή (Baker 2010, Jennifer Burns & John Fogarty 2010). 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαπησκάησλ, φπσο είλαη ε απάηε θαη ε δηαθζνξά 

(Skousen, 1990).  

Σα ειεγθηηθά πξφηππα πεξηέρνπλ θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο θαη έρνπλ 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, θπξίσο ησλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 

Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζσλ αθνξά ηα εζληθά πξφηππα θαη ηνπο 

θαλφλεο ειεγθηηθήο θάλεη πνιχ δχζθνιε ηε δηεμαγσγή ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίεο ζηνπο 
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δηαθξαηηθνχο ειέγρνπο (Fraser, 2010). Ωζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα ιφγσ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ δηαθνξψλ  (Baker et al., 2001; Baker et al., 2010). «Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο 

ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ειεγθηψλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ειεγθηψλ, ζηηο πξφζζεηεο 

ππεξεζίεο πνπ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ, ζηελ επζχλε ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία» (Katrin, Riisla, 2011).Λφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη 

εηαηξείεο απνθηνχλ δηεζλή ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη κεγάιε αλάγθε γηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά θαη Διεγθηηθά Πξφηππα (Combarros, 2000). 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθέο δηαζπλνξηαθέο αγνξέο θεθαιαίσλ, 

θπξίσο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη απαξαίηεην νη επελδπηέο λα 

ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζε θαηαλνεηέο θαη ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(Troberg 2007, 18). Όπσο αλαθέξεη ν Fraser (2010), «Ζ δπλαηφηεηα γηα φιε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, λα αθνινπζήζεη ηα ίδηα πξφηππα ειέγρνπ, βνεζάεη ζην 

λα εμαζθαιηζηεί έλα εληαίν επίπεδν πνηφηεηαο θαη κεηψλεη ηελ ζχγρπζε θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα».  

 

3.2 Δηζαγσγή ζηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα  

Ζ ζπλερηδφκελε ηζρπξή αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία ησλ ρσξψλ γηα επίηεπμε ηζρπξήο, ζηαζεξήο θαη πςειήο 

ξεπζηφηεηαο θεθαιαηαγνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο ηνπο, απνηεινχλ βαζηθέο δπλάκεηο πνπ επλννχλ έλα εληαίν ζχλνιν, παγθνζκίσο 

απνδεθηψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Donald T. Nicolaisen, 2005). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο έρεη εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα ηεο 

αλάγθεο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη λα επεθηαζνχλ 

γεσγξαθηθά ζε παγθφζκην επίπεδν. Καζψο ε παγθφζκηα αγνξά δηεπξχλεηαη ζπλερψο, ε 

ρξήζε ελφο θνηλνχ ζπλφινπ δηεζλψλ πξνηχπσλ πξνζδίδεη πνιιά νθέιε ζηνπο επελδπηέο, 

ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Οη επελδπηέο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ 

φηη νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ 
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επελδπηψλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζε παγθφζκηα βάζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ζηελ παγθφζκηα ζηαζεξφηεηα.  

Σα δηεζλή Πξφηππα ειέγρνπ νξηνζεηνχλ ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζε δηεζλή επίπεδν. Τπαγνξεχνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ειεγθηψλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη ειεγθηέο φηαλ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν. Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

πεξηέρνπλ βαζηθέο αξρέο θαη νπζηαζηηθέο νδεγίεο  γηα ηελ δηελέξγεηα νκνηφκνξθνπ 

ειέγρνπ, ζε δηεζλέο επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ππφ ηελ κνξθή 

επεμεγεκαηηθνχ πιηθνχ.  

Σα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ 

(IFAC)
18

 κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IAASB). Σν 

ζπκβνχιην απηφ δεκηνπξγεί ειεγθηηθά πξφηππα ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηνλ έιεγρν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ (Burns 

and Fogarty, 2010). Τςειήο πνηφηεηαο πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ειέγρνπ θαη δενληνινγίαο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα
19

.   

χκθσλα κε ηνλ (Ian Percy,1999), «ε δεκηνπξγία δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ δεκηνπξγεί κηα πξσηνθαλήο επθαηξία γηα ην παγθφζκην επάγγεικα ησλ ινγηζηψλ 

λα απνδείμνπλ φηη ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ, δηαζθαιίδνληαο φηη νη εθζέζεηο απφ επαγγεικαηίεο ινγηζηέο-ειεγθηέο απφ 

φιν ηνλ θφζκν είλαη ζαθείο θαη ζπλεπείο  θαη φηη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ 

ιήςεο απνθάζεσλ». Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα  δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ζηελ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. «Γεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

                                                           
18

 International Federation Of Accountants, Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits 

of Small and Medium sized Entities. 
19

 International Federation Of Accountants, Αudit Quality and International Standards on Auditing. 
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εληζρχζνπλ ηελ δηεζλή ζπγθξηζηκφηεηα, λα ηνλψζνπλ ηηο δηαθξαηηθέο επελδχζεηο θαη λα 

εηζάγνπλ ηεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο» (Mennicken, 2008). 

 Βέβαηα, «ε ελαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ δελ 

απνηειεί «παλάθεηα» γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηλψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φκσο εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο απνθάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κέζσ ηεο έγθπξεο θαη αθξηβείο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

νκάδσλ» (Anwaruddin Chowdhury, 2013).  

Σν παγθφζκην ινγηζηηθφ επάγγεικα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνπο ρξήζηεο, ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη άιινπο 

θνξείο έρνπλ θαηαβάιιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ πςειήο 

πνηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ παγθφζκηα αιιά θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά 

θεθαιαίσλ (Robert S. Rousey).  

 

3.3 Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξαζθεπάδνληαλ 

κε ηε ρξήζε εηδηθψλ γηα θάζε ρψξα ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη 

ηεο δηεζλνχο ζπγθξηζηκφηεηαο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δηαθξαηηθψλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Steven Dellaportas, 2008).  

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη 

πνιινί, κε ζεκαληηθφηεξν, ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο 

μεθίλεζαλ λα θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ απμεκέλε 

δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ εηαηξηψλ 

(Jan Buisman and Graham Gilmour). Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζπκβαδίδεη κε ηελ απμαλφκελε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Diaconu et al., 2009). Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο έρνπλ αιιάμεη 

κνξθή θαη απφ εζληθέο έρνπλ γίλεη πιένλ πνιπεζληθέο θαζψο αλαδεηνχλ λα επελδχζνπλ ζε 

λέεο, δηεπξπκέλεο  αγνξέο εθηφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ (Hermanson et al, 1996, 
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Fischer, 2003). Ζ απμεκέλε παγθνζκηνπνίεζε έρεη εληζρχζεη ηελ αλάγθε ησλ επελδπηψλ 

λα ζηεξίδνληαη ζε έκπηζηεο, αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο εθζέζεηο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νη εηαηξείεο θαη βάζε ησλ νπνίσλ ζηεξίδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο απνθάζεηο (Diaconu et al, 2009,Klasen & Buisman, 2000). Ζ επηζπκία 

απηή ησλ επελδπηψλ γηα ζχληαμε εθζέζεσλ ειέγρνπ ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηά 

πξφηππα ειέγρνπ έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα ηα ηειεπηαία ρξφληα (Humphrey and Loft 

2009). 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο νη επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ άθξσο εμειηγκέλα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ίζσο λα νδεγήζεη 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο επηρείξεζεο ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 

βάξνο ησλ κεηφρσλ θαη επελδπηψλ ηεο εηαηξίαο (Bahram Soltani, 2007, ζει.6). Ο θίλδπλνο 

απηφο ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα ειαηησζεί κε ηελ ίδξπζε 

θαη εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ.  

Ζ έλαξμε ηεο λέαο ρηιηεηίαο ζεκαδεχηεθε απφ κηα ζεηξά απφ εηαηξηθά ζθάλδαια ζηηο ΖΠΑ 

θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Colin Clark et al., 2007). Ζ έμαξζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απαηψλ θαη ε θαηάξξεπζε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηφ ηεο Enron θαη Worldcom 

ζηηο ΖΠΑ, Adelphia,Tyco θαη Peramalat ζηελ Δπξψπε θαζψο θαη ηνπ νκίινπ εηαηξηψλ HIH 

θαη ηνπ Οne Tel Australia, ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα αμηφπηζην θαη έγθπξν έιεγρν ν νπνίνο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ κέζσ ηεο ηπνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο 

δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (De Martinis, 2002). πγθεθξηκέλα, ην 2001, 257 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ θήξπμαλ πηψρεπζε θαη ην 2002, άιιεο 191 δεκφζηεο 

εηαηξείεο θήξπμαλ επίζεο πηψρεπζε. Οη 12 απφ ηηο κεγαιχηεξεο πησρεχζεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξαο ζηηο ΖΠΑ ζπλέβεζαλ ζηελ δηάξθεηα 2001-2002. Οη ειεγθηέο πνπ έιεγμαλ ηηο 

ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πξηλ θάλνπλ αίηεζε πηψρεπζεο, εμέθξαζαλ 

γλψκε ρσξίο επηθχιαμε (S. Jankovic, G. Iivankovic, M. Jerman, 2005). Κακία απφ απηέο 

ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηψλ ησλ εηαηξηψλ δελ 

πεξηιάκβαλε θάπνηα ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπλερίζεη σο 

δξψζα νηθνλνκηθή κνλάδα (Venuti,2004). Σα γεγνλφηα απηά πξνθάιεζαλ πιήγκα ζην 

ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ επάγγεικα. Ωζηφζν, ηα γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ 

κεγαιχηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζην ινγηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ επάγγεικα, ήηαλ ε 
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θαηάξξεπζε ηεο Enron ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ειεγθηηθνχ νίθνπ Arthur 

Andersen θαη δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα κε απνηέιεζκα 

νη εμειίμεηο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ειέγρνπ αλαθέξνληαη πιένλ σο έιεγρνο πξν Δnron θαη κεηά 

Enron επνρήο (S. Jankovic, G. Iivankovic, M. Jerman, 2005).  Σα ζθάλδαια απηά πνπ είραλ 

σο απνηέιεζκα λα πιεγνχλ νηθνλνκηθά θαη εζηθά κέηνρνη θαη επελδπηέο, απνηέιεζαλ 

απφδεημε ηεο παζνγέλεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ακθηζβεηήζεθε ν ζθνπφο 

ηνπ ειέγρνπ θαη ράζεθε ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ θνηλνχ ζην 

ειεγθηηθφ επάγγεικα. Σα νηθνλνκηθά απηά ζθάλδαια ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα άκεζεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ειεγθηηθφ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θνηλνχ ζην ειεγθηηθφ επάγγεικα (Bahram Soltani, 2007, S. Jankovic, G. Iivankovic, M. 

Jerman, 2005). Δπίζεο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2010 θαη ε θξίζε ρξένπο 

ηεο Δπξσδψλεο 2011-2013 (απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ ηζηνξία), πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ηηο νηθνλνκίεο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, αλέδεημαλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ αμηφπηζησλ θαη δηαθαλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ηε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ελφο 

εληαίνπ ζπλφινπ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Anwaruddin Chowdhury, 2013).  

Ζ ζχλνδνο θνξπθήο ησλ G-20 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2009, θήξπμε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε σο έλα παγθφζκην πξφβιεκα πνπ απαηηεί έλα νκνηφκνξθν ζχλνιν 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, πςειήο πνηφηεηαο, παγθνζκίσο ελαξκνληζκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ. 

Ζ ζχλνδνο θνξπθήο ηφληζε ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ ηφζν 

ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο 

αγνξάο θαη γηα ηελ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Anwaruddin Chowdhury, 

2013). Δπίζεο, ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ε θξίζε ρξένπο ηεο Δπξσδψλεο 

επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ θνξέσλ θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ θαη αχμεζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο «ελαξκφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ ειέγρνπ» θαζψο επίζεο ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Ζ ζχγθιηζε ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, έρεη ήδε ιάβεη ρψξα απνηειεζκαηηθά απφ ην 2005.  
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3.4 Οδεγίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηε ιεηηνπξγία ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ 

απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο θνξείο θαζνξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

(Fernando Restoy, 2011). Έηζη, σο απνηέιεζκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

ζθαλδάισλ πνιιέο ρψξεο εθαξκφδνπλ λένπο θαλνληζκνχο γηα ηελ ρξεζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεγθηψλ, φπσο είλαη ην Sarbanes-Oxley 

Act ηνπ 2002
20

 ζηηο ΖΠΑ κε ζεκαληηθφηεξε δηάηαμε ηελ θαζηέξσζε ηνπ επνπηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ησλ ινγηζηηθψλ εηαηξηψλ (Public Company Accounting Oversight Board, 

Colin Clark et al, 2007, N.Houyoux& D.Schockaert, 2007). ην ίδην κήθνο θχκαηνο 

θηλήζεθε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ έθδνζε λέαο νδεγίαο
21

ην 2006 ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ κηαο εηαηξίαο θαη απνηέιεζε πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζχγθιηζεο  (Colin Clark et al, 2007, Belverd E. Neddless et al.,(2002). Ζ 

λέα νδεγία δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ήδε ππάξρνπζαο, δηεπθξηλίδνληαο ηα 

θαζήθνληα ησλ ειεγθηψλ, ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηελ εζηθή ηνπο, εηζάγεη απαηηήζεηο γηα 

ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηε δεκφζηα πξνζηαζία ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο (S. 

Jankovic, G. Iivankovic, M. Jerman, 2005). Έρνπλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε  ηνπ ξφινπ ησλ 

ειεγθηψλ, ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ θαη λα πξνσζεζεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ κε 

ηελ ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ, δίθαησλ θαη αλεμάξηεησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ (N.Houyoux& 

D.Schocksert, 2007). Δπίζεο, πνιινί ειεγθηηθνί θνξείο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

ηδξχζεθαλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζθαλδάισλ (S. Jankovic, G. Iivankovic, M. Jerman, 2005). Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε 

δηεζλήο ζχγθιηζε απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία ησλ ΗΑΑSB γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ε φιν 

ηνλ θφζκν ιακβάλνπλ ρψξα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ 

                                                           
20 Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, 15 USC § 7201 et seq,107 Pub L 

No 204, 116 Stat745(2002). 
21

 Οδεγία 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Μαΐνπ γηα ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ εηήζησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ. Δληζρχεη ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Διέγρνπ γηα φινπο ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.   
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πξνηχπσλ κε ηα εζληθά πξφηππα. Σν WEF
22

 ππνζηεξίδεη φηη φζν πην αλεπηπγκέλε είλαη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηφζν πην αλαγθαία είλαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Οη 

δηαθνξέο ζηα πξφηππα πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

ε επίπεδν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην Ινζηιηούηο Εζυηεπικών Ελεγκηών (The Institute of 

Internal Auditors – I.I.A.) έρεη ζεζπίζεη γεληθά θαη εηδηθά πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηα 

Πξφηππα απνηεινχλ «ηοςρ επαγγελμαηικούρ κανόνερ πος ζκιαγπαθούν ηιρ πποϋποθέζειρ για 

ηην εκηέλεζη ενόρ εςπέορ θάζμαηορ δπαζηηπιοηήηυν εζυηεπικού ελέγσος και αξιολογούν ηην 

απόδοζη αςηού» (www.theiia.org). 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα λνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κέζα ζε νξγαληζκνχο πνπ πνηθίιινπλ σο πξνο ην ζθνπφ, ην κέγεζνο, ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηε δνκή, αιιά θαη απφ άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Δλψ νη 

δηαθνξέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε θάζε 

πεξηβάιινλ, ηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(I.I.A.‘s), θαζνξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Δάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ή ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαγνξεχεηαη απφ 

λφκν ή θαλνληζκφ λα ζπκκνξθσζεί κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ Πξνηχπσλ, ηφηε ε 

ζπκκφξθσζε κε φια ηα ππφινηπα κέξε ησλ πξνηχπσλ θαη νη θαηάιιειεο γλσζηνπνηήζεηο 

απαηηείηαη λα γίλνπλ (www.theiia.org). Κάζε εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ηα ειεγθηηθά απηά Πξφηππα ζε ζπλδπαζκφ κε αιιά Πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ 

αξκφδηνπο νξγαληζκνχο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αζπλέπεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πξνηχπσλ, ζα πξέπεη λα επηθαιείηαη απηά πνπ είλαη πην πεξηνξηζηηθά. 

Ο ζθνπφο ησλ Πξνηχπσλ είλαη (Burnaby et al., 2009, pp. 836): 

1. Να πεξηγξάςνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

                                                           
22

 World Economic Forum 

http://www.theiia.org/
http://www.theiia.org/
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2. Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

3. Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

4. Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. 

Σα Πξφηππα είλαη αξρέο θαη ππνρξεσηηθνί θαλφλεο πνπ απνηεινχληαη απφ 

(www.theiia.org): 

 Γειψζεηο ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη αμηνινγήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο απηνχ, πνπ 

ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Δξκελείεο, νη νπνίεο απνζαθελίδνπλ ηνπο φξνπο ή ηηο έλλνηεο ησλ Πξνηχπσλ. 

 ηα Πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη πνπ έρνπλ δνζεί ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην Γισζζάξην. Δίλαη απαξαίηεην θάζε εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα 

εμεηάζεη ηηο Γειψζεηο θαη ηηο Δξκελείεο ησλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο απφ ην Γισζζάξην γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηα 

Πξφηππα ζσζηά. 

Σα Πξφηππα άζθεζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο απηφλνκεο 

θαηεγνξίεο. Καζεκηά θαηεγνξία εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν εθαξκνγήο: 

1. Πρόησπα Χαρακηηριζηικών Ιδιοηήηων (Attribute Standards - Σειρά 1000): ηα 

Πξφηππα απηά πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν, δειαδή ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ αληίζηνηρα. 

2. Πρόησπα Απόδοζης (Performance Standards - Σειρά 2000): ηα Πξφηππα απηά 

πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

3. Πρόησπα Εθαρμογής (Implementation Standards): ηα Πξφηππα απηά εμεηδηθεχνπλ ηηο 

δχν πξψηεο θαηεγνξίεο Πξνηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. 

Έιεγρνο πκκφξθσζεο, Έιεγρνο Απάηεο θιπ.), ελψ δηεπξχλνληαη θαη ζε πξφζζεηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, φπσο ηηο ςπηπεζίερ διαβεβαιώζευν 

[―assurance‖ (A)] θαη ζςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ [―consulting‖ (C)]. 

http://www.theiia.org/
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Οη Τπεξεζίεο Γηαβεβαηψζεσλ (A) πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηεθκεξηψζεη ηε 

γλψκε ή ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε κηα νληφηεηα, ιεηηνπξγία, δηαδηθαζία, ζχζηεκα, 

ή άιια αληηθείκελα. Ζ θχζε θαη ην εχξνο ηνπ έξγνπ ησλ δηαβεβαηψζεσλ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή. Γεληθά, ππάξρνπλ ηξία κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο: (1) ην πξφζσπν ή ε νκάδα πνπ εκπιέθεηαη άκεζα κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα, ιεηηνπξγία, δηαδηθαζία, ζχζηεκα, ή άιια αληηθείκελα - ν θάηνρνο ηεο 

δηεξγαζίαο, (2) ην πξφζσπν ή ε νκάδα πνπ θάλεη ηελ αμηνιφγεζε - ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο, θαη (3) ην πξφζσπν ή ε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε - ν ρξήζηεο (Burnaby et al., 2009, pp. 839). 

Δλ αληηζέζεη, νη ππεξεζίεο consulting (C) έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ηνπ αηφκνπ πνπ έθαλε ηελ αλάζεζε. Ζ 

θχζε θαη ην εχξνο ηνπ έξγνπ ππφθεηληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε. ηελ ζπκβνπιεπηηθή 

ππεξεζία εκπιέθνληαη δχν κέξε: (1) ην πξφζσπν ή ε νκάδα πνπ πξνζθέξεη ηηο ζπκβνπιέο 

- ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο, θαη (2) ην πξφζσπν ή ε νκάδα πνπ αλαδεηνχλ θαη ιακβάλνπλ 

ηηο ζρεηηθέο ζπκβνπιέο - ν πειάηεο. Όηαλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαη λα κελ αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε ηεο δηαρείξηζεο (Burnaby et al., 2009, pp. 839-840).  

 

3.5 Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ  

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο ζε θάζε ρψξα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Cassel,2005, 

Bode,2007). Κάπνηνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο έγθεηληαη ζε λνκηθέο, 

πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο (Gangolly et al., 2002, Hussein et al. 

1986, Welton and Davis, 1990, Wood, 1996,). Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο ελαξκφληζεο 

επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο θνξνινγίαο θαη απφ ην ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Barley & Haddad, 2007, 

Troberg, 2007, Whittington, 2008). χκθσλα κε ηνπο Nobes θαη Parker (2008) ε 

δηαδηθαζία ελαξκφληζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ ειεγθηψλ. Ζ 
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ελαξκφληζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ειεγθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμέηαζεο είλαη θξίζηκε δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ελαξκφληζε 

ηνπ ειέγρνπ (Diaconu et al. 2009). Ζ έιιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ελαξκφληζεο. Δπίζεο, νη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ξπζκίζεηο 

θαη παξεκβαίλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πηζαλψλ λα επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ειέγρνπ (Johan Wilander et al, 2010). χκθσλα κε ηνλ Gray 1988, νη 

πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ 

θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Tsui θαη Windsor 

(2001) ππάξρνπλ ιίγεο κφλν κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.  

Ζ δηαδηθαζία ελαξκφληζεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο, ε πνιππινθφηεηα ησλ θεθαιαηαγνξψλ, νη δηαθνξέο ζηα λνκίζκαηα, ην επίπεδν 

αλάπηπμεο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, λνκηθέο απαηηήζεηο θαη πνιηηηθά θαζεζηψηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν (Sandra Jankovic et al 2005). Σν Ηλζηηηνχην 

Γισζζνινγίαο αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ 6000 γιψζζεο πνπ νκηινχληα ζε φιν ηνλ θφζκν, 

άξα ππάξρνπλ εμαηξεηηθά κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Grimes, 1996). 

Ζ δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ απαηηεί ζπλερή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε απαηηεί ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ θαζψο θαη αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ή αλάπηπμε λέσλ (Anerud, 2007). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο, θαηαβάιινληαη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη νπδέηεξε νξνινγία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα εξκελεπζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ηφζν 

ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Anerud, 2007).      

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

ελαξκφληζεο θαζψο, ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά πξφηππα είλαη πιήξσο αιιειέλδεηα κεηαμχ 
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ηνπο. Θεκειηψδεο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ απνηειεί ε πιήξε θαηαλφεζε ηνπ 

ηη είλαη ηα πξφηππα, ηη απαηηνχλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζή 

ηνπο. Έιιεηςε απηνχ νη ρψξεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζέζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

πινπνίεζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ 

(World Bank Report on the Observence of Standards and Codes).  

Παξφιν ηελ αμηνπηζηία ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IAASB), ππάξρνπλ πνιινί πεξηθεξεηαθνί θαη εζληθνί λνκνζέηεο πνπ είλαη επηθπιαθηηθνί 

απέλαληη ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα  θαη δελ είλαη πξφζπκνη ζηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπο. Απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Fraser (2010) νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο 

ρψξεο αδπλαηνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηδησηηθνχο, αλεμάξηεηνπο θνξείο θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ 

πνπ δελ είλαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο θάζε εζληθήο λνκνζεηηθήο αξρήο.  

Έηζη, πνιιέο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΓΔΠ σο βάζε γηα ηα εζληθά 

πξφηππα θαη ηα ζπκπιεξψλνπλ κε πξφζζεηεο απαηηήζεηο. Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη κφλν επηιεγκέλα πξφηππα θαη δελ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ πηζαλφλ 

λα έρνπλ ζπκβεί ζε θάπνηα απφ απηά (John Hearty, Frederic green, Anna Christina, Herat 

Barros, 2004). Απηέο νη ειιείςεηο δίλνπλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο γηα ηα πξφηππα ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηηο εθζέζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ζε έλα εζληθφ πεξηβάιινλ 

απαηηείηαη ε έκπξαθηε ζηήξημε ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οη ρψξεο 

δεζκεχνληαη απφ ζπληαγκαηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο λφκνπο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ λα πξνζδίδνπλ εγρψξηα λνκηθή ηζρχ ζε ΓΔΠ πνπ εθδίδνληαη απφ κε 

επίζεκεο νξγαλψζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

3.6 Βαζκφο ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα  

ην πιαίζην ηεο Δπξψπεο, ηα ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

κεζφδσλ έρνπλ βαζηζηεί ζην θνκκνπληζηηθφ κνληέιν ινγηζηηθήο (κφλν ε θεληξηθή 

θπβέξλεζε κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνάγεηαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο) (Enthuse et al 1998, Chili and 

Zacchea 2000, Anon 2002). Μεηά ην 1990 ηα ζπζηήκαηά ηνπο έρνπλ αιιάμεη πξνθεηκέλνπ 
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λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπλερψο ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε φιν ηνλ θφζκν (Briston 1978, 1990, Enthoven and Sokolov 1993).  

Οη εθζέζεηο ηεο παγθφζκηαο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ (ROSC, 

reports on the observance of standards and codes) δείρλνπλ φηη ζε πνιιέο ρψξεο ηα εζληθά 

πξφηππα ειέγρνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ελψ θάπνηεο άιιεο 

ζπκκνξθψλνληαη κεξηθψο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Kohler, 

2009).   

Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζεί πιήξε ελαξκφληζε ησλ πξνηχπσλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν (Humphrey et al 1992, Stefan Bode, 2007). Δπίζεο, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξα εζληθά θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ (Humphrey et al 

1992). Έρεη πεξάζεη πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ θαη αθφκα πθίζηαληαη πνιιά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ζσζηφο θαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά ηα εκπφδηα, 

φπσο πξναλαθέξακε, είλαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, νη γισζζηθέο δηαθνξέο ην επίπεδν 

κφξθσζεο, πνιηηηθέο θαη λνκηθέο δηαθνξέο. χκθσλα κε έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί φηη ζε 

πνιιέο ρψξεο νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (Humphrey et al 1992, Brenda Porter 1993) 

Σα πνιηηηζκηθά εκπφδηα ζεσξνχληαη ηα πην δχζθνια λα μεπεξαζηνχλ θαζψο πξέπεη λα 

επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο κε ηηο δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο θαη θνπιηνχξεο ησλ ιαψλ. Ζ 

πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα γεληθή αληίζηαζε θαηά ησλ κεγάισλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηα πξφηππα. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε λννηξνπία ελφο 

ιανχ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ, θαζνξίδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία (Stefan Bode, 2007). Δπίζεο, ε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο ησλ πξνηχπσλ απνηειεί εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ζηελ δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε απνηέιεζκα ηα πξφηππα θαη νη 
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ηερληθνί φξνη λα εξκελεχνληαη πνηθηινηξφπσο, ίζσο αθφκα θαη λα παξεξκελεχνληαη 

(Stefan Bode, 2007). 

 Έλα άιιν πξφβιεκα ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ  κε ηα εζληθά 

πξφηππα απνηειεί ην ρακειφ επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζσκάησλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Έηζη, αθφκα θαη αλ 

απηέο νη ρψξεο ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ΓΔΠ, δελ ππάξρεη επαξθήο γλψζε ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ κε επηηπρία (Stefan Bode, 2007). Δπίζεο, ζηελ 

δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ππάξρνπλ θαη πνιηηηθά εκπφδηα θαζψο νη πνιηηηθνί θαη νη πνιίηεο 

θάζε ρψξαο είλαη πεξήθαλνη γηα ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηζπκνχλ λα είλαη 

θπξίαξρνη ζηε ρψξα ηνπο. Οη θπβεξλήζεηο είλαη απξφζπκεο λα εγθαηαιείςνπλ ην δηθαίσκά 

ηνπο λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη ηα πξφηππα θαη λα απνθαζίδνπλ άιιεο ρψξεο γηα απηά. Αθφκα 

θαη αλ νη θπβεξλήζεηο είλαη πξφζπκεο λα δερζνχλ ηα πξφηππα ππάξρεη πεξίπησζε λα 

αζθεζεί πίεζε ζε απηνχο απφ εζληθνχο θνξείο πξνηχπσλ ψζηε λα απνξξίςνπλ ηα ΓΔΠ.  

Δπίζεο, νη δηαθνξέο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο  θαη ζην λνκηθφ θαζεζηψο, νη δηαθνξέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηθήο δνκήο ησλ ρσξψλ θαη νη εζληθνί θαλνληζκνί απνηεινχλ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνδίσλ θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ελαξκφληζε.  

ηελ Δπξψπε, ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο νκνηφκνξθσλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη εληαίνο 

θνξέαο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο (José Luis López Combarros, 2000). χκθσλα κε ηνπο 

Kohler (2009)& Nobes (2010). 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Απζηξαιία γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

κεζφδσλ έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (68%) ζπκθσλνχζαλ κε ηελ άπνςε φηη 

ε ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηα ΓΔΠ  είλαη ε πξνηηκφηεξε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πςειφηεξσλ πνηνηηθά ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο απαληνχληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ηνπ 

ινγηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνηνηηθφηεξα πξφηππα είλαη 

ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα θαζψο απηά επηηξέπνπλ ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ (Αnnette G.Koher, 2009).  
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα κεηξεζεί ν βαζκφο 

ελαξκφληζεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ελζσκαηψλνληαη φιεο νη 

ρψξεο κέιε εθηφο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ιφγσ ησλ κηθξψλ ηνπο 

επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη έιιεηςε ελαξκφληζεο ζε αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κνξθή ηεο έθζεζεο θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Γηα ηε κέηξεζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή εμεηάζηεθαλ ηέζζεξα ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη σο θαησηέξσ (Chula 

G. King,1999): 

Έληππν 

1. Σίηινο.  

2. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ παξαιήπηε. 

3. Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο. 

4. πγθεθξηκέλε ηνπνζεζία φπνπ ν νξθσηφο δηαηεξεί ην γξαθείν. 

5. Τπνγξαθή ηνπ ειεγθηή 

Πεξηερφκελν 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

2. Πξνζδηνξηζκφο εκεξνκελίαο θαη πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

3. Γήισζε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη φηη επζχλε 

ηνπ ειεγθηή είλαη λα εθθξάζεη γλψκε επί απηνχ. 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη εθαξκνγψλ. 

2. Γήισζε φηη ν έιεγρνο ζρεδηάζηεθε θαη δηελεξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

εχινγε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

3.  Πεξηγξαθή ηνπ ειέγρνπ θαη εμέηαζε ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ γλσζηνπνηήζεσο.  
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4. Πεξηγξαθή ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζε ησ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ 

απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

6. Γήισζε φηη ν έιεγρνο παξέρεη κηα ινγηθή βάζε γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο. 

Γλσκνδφηε 

1. αθήο δήισζε σο πξνο ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δίλνπλ αιεζηλή 

θαη δίθαηε εηθφλα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε. 

2. αθήο δήισζε σο πξνο ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 

3. αθήο δήισζε σο πξνο ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

4. αθήο δήισζε ηεο ρψξαο βάζε ηεο νπνίαο ινγηζηηθέο αξρέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί.  Σα θξάηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ην πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ επηθχξσζε ησλ πξνηχπσλ. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε 

δεκνζίεπζε ησλ κεζφδσλ. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη Γεξκαλία, 

Βέιγην, Απζηξία, Γαλία θαη νπεδία. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηθχξσζε ησλ πξνηχπσλ θαη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεξεηή. Γειαδή, εθδίδνληαη απφ 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε νδεγίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία. ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη Φηλιαλδία, Γαιιία, Ηξιαλδία, 

Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σα ειεγθηηθά 

πξφηππα ζηε Γαιιία είλαη ηζφηηκα κε ηα ΓΔΠ θαη ζηελ Ηζπαλία έρνπλ ηελ 

ηάζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ΓΔΠ. ηελ Σξίηε θαηεγνξία, απφ θνηλνχ 

ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο ηνκέαο επζχλνληαη γηα ηελ επηθχξσζε ησλ 

πξνηχπσλ. Οη επαγγεικαηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα 

ηε δεκνζίεπζε ησλ πξνηχπσλ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ειεγθηηθά πξφηππα 

πνπ αθνξνχλ κε εγγεγξακκέλεο εηαηξίεο ζηα εζληθά ρξεκαηηζηήξηα ελψ ε 

θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 
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εγγεγξακκέλα ζηα εζληθά ρξεκαηηζηήξηα. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε 

Ηηαιία.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη νη Γεξκαλία, Βέιγην, Απζηξία, Γαλία θαη 

νπεδία ζπκκνξθψλνληαη ζε πνζνζηφ ιηγφηεξν ηνπ 52% (θχξηνη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο θαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο). Ζ Φηλιαλδία, ε Ηξιαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ζπκκφξθσζε (άλσ ηνπ 80%). Ζ Γαλία έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο ζηε 

ζεκαληηθή θαηεγνξία ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή ελψ ην Βέιγην θαη ε νπεδία παξνπζηάδνπλ 

ην θαζέλα άλσ ηνπ 70% ζπκκφξθσζε. ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ κειεηήζεθαλ, ε 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα παξαηεξήζεθε ζηνπο 

παξάγνληεο έληππν θαη γλψκε (Chula G. King,1999).  

Δπίζεο, κηα άιιε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή  Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλψκσλ (1998), έδεημε φηη ππάξρεη πςειφ επίπεδν ελαξκφληζεο φζνλ αθνξά ηα 

πξφηππα ειέγρνπ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, δειαδή νη θνξείο θαζνξηζκνχ ησλ εζληθψλ 

πξνηχπσλ ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα (Jose Luis Lopez 

Combarros, 2000). Απφ ηε κειέηε απηή δηαπηζηψζεθε πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ εθηφο απφ νξηζκέλα ζέκαηα ζηα νπνία 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο φπσο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ειεγθηή 

(Jose Luis Lopez Combarros,2000). Δπίζεο, δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηελ δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη ζε ζέκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

Απαηηείηαη πξνζπάζεηα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ (Johan Wilander et al 2010). Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα δειψλεη φηη γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο είλαη εχθνιν λα πηνζεηεζνχλ ηα πξφηππα, 

σζηφζν, δπζθνιεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο (Johan Wilander et al 2010). Τπάξρεη αθφκα 

πνιχ δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα 

θαη πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεηξήζεσλ πνηφηεηαο ειέγρνπ ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Johan Wilander et al 2010).    
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Απνδεηθλχεηαη φηη ζηελ πξάμε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ 

πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

(Stefan Bode, 2007). Ωζηφζν, ε πιήξεο ελαξκφληζε δελ απνηειεί  απαξαίηεηα θαη ηελ 

βέιηηζηε επηινγή (Trombetta, 2003). 

 «Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ δείρλεη φηη ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ 

πνηθίιεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Δλψ θάπνηεο ρψξεο έρνπλ θάλεη ππνρξεσηηθή κε λφκν ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην IAASB, ζε άιιεο ρψξεο νη εζληθνί 

θνξείο ζέζπηζεο ησλ πξνηχπσλ έρνπλ πηνζεηήζεη σο ΓΔΠ ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο 

(ελψ ηα ΓΔΠ έρνπλ πηνζεηεζεί σο ηα ηνπηθά πξφηππα ελδέρεηαη σζηφζν λα ππάξρνπλ 

θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ην πλεχκα ηεο πνιηηηθήο ηεο IAASB). 

Άιιεο πάιη ρψξεο έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζχγθιηζε κε ηα ΓΔΠ αιιά 

ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο  

(Boolaky, 2012). 

  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΔΘΝΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

(ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ-ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ) 

Υψξα 

 

Νφκνο/Καλνληζκφο 

(Law Legislation 

Country law or 

legislation requires 

the use of ISAs as 

issued by IAASB) 

Τηνζέηεζε 

ησλ ΓΔΠ 

(ISAs 

Adopted) 

Δζληθά 

πξφηππα είλαη 

ηα ΓΔΠ 

(Nationl 

Standards are   

ISAs) 

 

 

Άιια 

πξφηππα 

(Other) 

Australia      

Austria      

Belgium      

Bulgaria      

Canada      

China      

Croatia      
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Czech Republic      

Cyprus      

Denmark      

Estonia      

Finland      

France      

Germany      

Greece      

Hungary      

Ireland      

Italy      

Japan      

Lesotho      

Lithuania      

Luxembourg      

Malta      

Netherlands      

Poland      

Portugal      

Romania      

Sweden      

Slovakia      
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   Πίλαθαο 2. Πεγή: www.ifac.org 

 

 

3.7. πλέπεηεο ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα  

Απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη είλαη δχζθνιν λα εμάγνπκε ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ αζρνιείηαη κε ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη φρη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, θαη δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ (Annette G. Kohler, 2009). Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην Duisburg-Essen ζηελ Γεξκαλία έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

είραλ ρακειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. 

Ζ ελαξκφληζε ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νθέιε απφ ηε κηα πιεπξά αιιά 

ηαπηφρξνλα ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ λέεο δαπάλεο θαζψο ηεξκαηίδεη ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ πνπ απνηειεί εθεπξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαξθή 

βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ (Anette G. Kohler et al., 2009). Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

ελαξκφληζε θέξεη ηνλ θίλδπλν ησλ κε-ηδαληθψλ πξνηχπσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επελδπηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ επελδχζεσλ (Anette 

G. Kohler et al., 2009).  

 

Slovenia      

Switzerland      

United Kingdom      

United State      
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3.8. Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα               

δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα  

Ζ ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ έρεη πνιιά νθέιε γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παγθφζκηα θεθαιαηαγνξά θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Σα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ έρνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο αγνξέο ησλ 

θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ (Anette G. Kohler et al., 2009,Donald T. Nicolaisen, 2004, Donald T. 

Nicolaisen, 2004). Δπίζεο, έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ 

εχθνια λα αληαιιάζνπλ πξνζσπηθφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Δπηπιένλ ε δηεζλήο 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ειεγθηή λα ζέζεη πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ην 

επίπεδν ηεο πξνζνρήο πνπ δίλεηαη ζε νξηζκέλνπο θηλδχλνπο ζε φιν ηνλ θφζκν (Jan 

Buisman and Graham Gilmour). 

Σα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ επθνιφηεξε απνδνρή ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ, ζηε 

ζπλέρηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ θαιή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

ξπζκηζηέο θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ (Stefan Bode, 2007). 

Τςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα ειέγρνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο ζαθήλεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο δηαθάλεηαο, 

ζηνηρεία ηα νπνία νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα (Dunn, 2002).  Σα δηεζλή ειεγθηηθά 

πξφηππα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο 

κεηψλεηαη ην θφζηνο πξφζβαζεο ζηηο δηεζλήο αγνξέο θεθαιαίσλ (Nicolaisen, 2004),
23

 κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ (Tas, 1988). Οη αγνξέο ησλ 

θεθαιαίσλ γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο  θαη εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ θαζψο επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. (Hagerty et al.,2004, Nicolaisen, 2004). Δπίζεο, ηα 

                                                           
23

 D. T. Nicolaisen,“Remarks Before the IASB Meeting with World Standard-Setters” (September 28, 

2004),www.sec.gov/news/speech/spch092804dtn.htm. 
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δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ 

κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη επελδχζεηο θαζψο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηδηψηεο 

επελδπηέο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εηαηξηθνί επελδπηέο, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο) έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα (Fraser, 2010).  

Δληαία, απνηειεζκαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνπο δηεζλείο επελδπηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ 

επηζπκεηψλ θαη χπνπησλ ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη λα θξίλνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. Ζ χπαξμε θνηλψλ, πςειήο πνηφηεηαο παγθφζκησλ 

πξνηχπσλ ηφζν ζηελ ινγηζηηθή φζν θαη ζηελ ειεγθηηθή ζπκβάιιεη ζηελ πην νινθιεξσκέλε 

θεθαιαηαγνξά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ αγνξά 

(FASB 1999).  

Σα δηεζλή πξφηππα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. Ζ 

ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ ειεγθηή θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ, κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη κεηψλεη ην θφζηνο γηα ηνπο 

ρξήζηεο, ηνπο ζπληάθηεο, ηνπο ειεγθηέο θαη γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

εκπιεθφκελνπο θνξείο (Fraser, 2010). «Ζ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ κεηξηάδεη ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο» (Gangolly et al, 

2002).  

χκθσλα κε ηνλ Roussey (1991), ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα 

δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ εθφζνλ εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο απφ ηελ ρξήζε ελφο κφλν ζπλφινπ πξνηχπσλ 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ή 

παγθφζκησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ηα ΓΔΠ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηηο  ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν (Roussey, 1991). Δίλαη κεγάιε ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ θαηά ηελ έθδνζε θηλεηψλ αμηψλ/ρξενγξάθσλ 

ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. χκθσλα κε ηνπο  Radebaugh θαη Gray 
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(1997) θαη Fraser (2010) ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ είλαη ηα θαησηέξσ: 

1) Ζ χπαξμε ησλ ΓΔΠ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ θαη ζηε γλψκε ηνπ ειεγθηή.  

2) Σα ΓΔΠ εληζρχνπλ ηα νθέιε πνπ ήδε απνξξένπλ απφ ηελ χπαξμε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ παξέρνληαο έηζη ζηνπο αλαγλψζηεο 

κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα πεξί ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

3) Σα ΓΔΠ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ παξαγσγή δηεζλψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπγθξίζεσλ 

4) Σα ΓΔΠ παξέρνπλ πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε 

ησλ ΓΛΠ. 

5) Ζ χπαξμε ησλ ΓΔΠ ζα ζπκβάιιεη ζηε ξνή ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, 

εηδηθά ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο. 

6) Απνηειεζκαηηθφο θαη αμηφπηζηνο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο ζε φιεο ηηο 

ρψξεο φπνπ ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ δηνίθεζεο (ε νπνία ζπληάζζεη ηεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο) θαη ηξίησλ (νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθζέζεηο). Ζ 

αλάγθε γηα απηνχ ηνπ είδνπο δηαρσξηζκνχο είλαη κεγαιχηεξε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εθαξκνγή κηαο δηεζλνχο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ έρεη δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο κεγάιεο 

εηαηξίεο. Πξψησλ, είλαη ζε ζέζε λα δηαβεβαηψζνπλ ηνπο πνιπεζληθνχο  

πειάηεο ηεο φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη 

απνηειεζκαηηθά ζε φιν ην παγθφζκην δίθηπν εηαηξηψλ πνπ είλαη κέιε ηεο. 

Γεχηεξνλ, ε εμαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο ζηηο θχξηεο ζπληζηψζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζε δηεζλή επίπεδν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Ζ έκθαζε πνπ δίλεη ν ειεγθηήο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηεζλή πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ βνεζάεη ηα 

αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηνλ εληνπηζκφ, ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ζε 

παγθφζκηα βάζε (Klaasen & Buisman, 1995). Με ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΔΠ ζε κηα ρψξα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο 
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θαη δελ παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θάησ απφ ηε πίεζε ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Gul, 2001). Ζ πηνζέηεζε ησλ ΓΔΠ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο θαη λα επηθέξεη 

κείσζε ηεο ζηαηηζηηθήο δηαζπνξάο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο (Lower Bid-Ask Spread, 

Lev 1988, Gangolly, J.S et al, 2002). Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο εθθξάζεη 

γλψκε ρσξίο επηθχιαμε ζε έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη δηαθνξέο ζηε 

δηαηχπσζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ κπνξεί λα απνθξχβνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

πνπ δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο θαη σο εθ ηνχηνπ ζην επίπεδν αμηνπηζηίαο πνπ παξέρεηαη 

(Frost & Ramin, 1996). 

 Ζ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ δηαθξαηηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηάξηηζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε κείσζε ηνπ information risk, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο (Choi θαη Levich, 1990, Australian Accounting 

Research Foundation,Rehman et al 1994, Carlson 1997, Saudagaran θαη Μeek 1997, 

Buchanan, 2003, Alfredson 2005, Tas 1988) . 

χκθσλα επίζεο κε ηνπο Hagerty et al.,(2004) ζε εζληθφ επίπεδν, ηα ΓΔΠ ζπκβάιινπλ 

ζηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη αηηία ρξεκαηνπηζησηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. 

Ζ έθδνζε ησλ ΓΠΔ απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθσηνχ 

ινγηζηή ειεγθηή, φπσο ζπγθεθξηκέλα ζπλέβε ζηελ Κίλα (πθππνπξγφο νηθνλνκηθψλ Κίλαο, 

Εhang Youcai, Combarros, 2010). Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ν θαζεγεηήο Persy 

(1999), ν νπνίνο αλέθεξε ζπγθεθξηκέλα φηη ε αλάπηπμε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ δεκηνπξγεί κηα πξσηνθαλή επθαηξία γηα ην παγθφζκην επάγγεικα 

ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ειεγθηή λα απνδείμεη φηη ηα κέιε ηεο κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ δηαζθαιίδνληαο φηη νη εθζέζεη ειέγρνπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ θαηαξηηζκέλνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο, είλαη ζαθείο θαη ζπλεπείο θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ.   

ε γεληθέο γξακκέο ηα παγθνζκίσο απνδεθηά ΓΔΠ αλακέλεηαη λα έρνπλ κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ε κείσζε ηεο ππεξθφξησζεο ησλ πξνηχπσλ, ε ελίζρπζε ηεο 
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πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ/reduction of 

auditor‘s liability risk (Brinkmann, R, 2006). Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ ζεσξείηαη φηη 

ζπκβάιιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ εγρεηξηδίσλ ειέγρνπ, ιίζηεο ειέγρνπ θαη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κέζα ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ζηελ εθπφλεζε έγθπξσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κε απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε 

ηεο θεθαιαηαθήο αγνξάο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα ΓΔΠ ζεσξείηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Wong, 

P.H.Y.2004, Fraser 2010). Παξάιιεια, ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο εππάζεηαο 

(Vulnerability) θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη απφ ηα πην ζπδεηεκέλα ζηελ 

βηβιηνγξαθία απνηειεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εθζέζεσλ ησλ ειεγθηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ε έιιεηςε ελαξκφληζεο ζα επηβάξπλε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ κε δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Rost, P., 1991, Ruhnke,K., 2000, Kampmann,H. 2003, Di Piazza S.A. Jr et 

al, 2008). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε κηα άιιε κειέηε, κεηαμχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

ηα εμήο (Donald T. Nicolaisen 2004): 

 Τςειήο πνηφηεηαο πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ 

νπνία δηαηίζεληαη ηα θεθάιαηα. 

 Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νξζφηεξεο επελδπηηθέο απνθάζεηο θαζψο 

κεηψλεηαη ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ αληαγσληζηψλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. 

 Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 

Σέινο, ε ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ 

ράζκαηνο πξνζδνθηψλ πνπ νθείιεηαη ζε γισζζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξέο. Ο 

φξνο ράζκα πξνζδνθηψλ εθθξάδεη  ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ-επηζπκηψλ θαη 

αληίιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ 
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ειεγθηψλ θαη ην ξφιν ηνπ ειέγρνπ. Γειαδή, «αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε κεηαμχ, αθελφο 

κελ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο 

ειεγθηέο θαη γεληθφηεξα ην ξφιν ηνπ ειέγρνπ αθεηέξνπ δε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ νη ίδηνη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ νη ειεγθηέο». (Κσλ. Καξακάλεο, 

2008, ζει.132).  

    

3.9.  Μεηνλεθηήκαηα ηεο ελαξκφληζεο κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ ζπλφινπ πξνηχπσλ έρεη ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα ελψ 

ηαπηφρξνλα έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνηα άιια (Angie Mohr)
24

. Δπνκέλσο, πέξα ησλ 

πιενλεθηεκάησλ, πξνθχπηνπλ θαη κεξηθά κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ΓΔΠ. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ζε βξαρππξφζεζκν ρξφλν αθνξά ζην θφζηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, θαη 

ηδίσο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ιίγα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

αιιαγψλ θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (Οjo, 2010).  πγθεθξηκέλα, είλαη 

κεγάιν ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

εηνηκάζηεθαλ κε ηα παιηά πξφηππα, γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, κε κεηαγελέζηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Δπίζεο, ππνβαζκίδνληαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πθηζηάκελσλ ειεγθηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ κε ζθνπφ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ ζε παγθφζκηα βάζε, είλαη επαρζήο θαη ρξνλνβφξα 

θαζψο ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ είλαη πάληα πξφζπκα λα θηλήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ εθ λένπ. Δπίζεο, νη νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη (δηθεγφξνη, κέιε 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη κέιε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικάησλ) ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ αηνκηθά ζπκθέξνληα πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 

πηνζέηεζεο ησλ ΓΔΠ.  

 

                                                           
24

 Find at: http://smallbusiness.chron.com/international-financial-reporting-standards---advantages-

disadvantages-2167.html 

 

http://smallbusiness.chron.com/international-financial-reporting-standards---advantages-disadvantages-2167.html
http://smallbusiness.chron.com/international-financial-reporting-standards---advantages-disadvantages-2167.html
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Κεθάιαην 4: Διεγθηηθά πξφηππα γηα ην δεκφζην ηνκέα  

4.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο  

Οη ζηφρνη ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη επξχηεξνη απφ ηελ έθθξαζε 

γλψκεο ζρεηηθά κε ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Οη 

ππνρξεψζεηο γηα ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία, απφ 

θαλνληζκνχο, απφ ππνπξγηθέο απνθάζεηο, νη πνιηηηθέο αλάγθεο ηεο θπβέξλεζεο, ή νη 

απνθάζεηο ηνπ λνκνζέηε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξφζζεηνπο ζηφρνπο. Απηνί νη 

πξφζζεηνη ζηφρνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν 

θαη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ηεξήζεθαλ νη αξρέο ηηο 

ππεπζπλφηεηαο θαη δηαθάλεηαο  θαη ν πξνυπνινγηζκφο. Αξκφδηνη γηα ηνλ πξναλαθεξφκελν 

έιεγρν είλαη ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ. 

 

4.2 Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ 

Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ είλαη εζληθνί νξγαληζκνί, αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αθεξαηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.   (Rick 

Stapenhurst&Jack Titsworth, 2001, Musa Kayrak, 2008). Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν ηνχο 

παξέρνληαη βαζηθέο λνκηθέο εμνπζίεο θαη εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ φια ηα 

δεκφζηα θνλδχιηα, ηνπο πφξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ππνβάιινπλ έθζεζε ειέγρνπ 

κε ηα πνξίζκαηά ηνπο ζην θνηλνβνχιην (Musa Kayrak,2008). Οη λνκηθέο εληνιέο ηνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, πνηθίινπλ αλάινγα κε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη λα επηβιέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ 

θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ (Stapenhurst&Titsworth, 2001). Δπίζεο, εμεηάδνπλ θαηά πφζνλ νη δεκφζηνη 

πφξνη δαπαλψληαη νηθνλνκηθά, απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 
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θαη θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ (Colin Clark, Michael De Martines, Maria Krambia-

Kapardis, 2007). Έγγξαθν ην νπνίν δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (2001) 

ππνζηεξίδεη φηη « Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ είλαη ρξήζηκα ζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αμηνπηζηίαο θαη ζηελ ελίζρπζε 

ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ» (Lorenz Blume et al, 2007). Δπηπξφζζεηα, ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ βνεζάεη ζην λα απνθεπρζνχλ απζαηξεζίεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ. Πεξαηηέξσ, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θπξίσο απηψλ πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ 

νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ (Sahgal, 1996).  

Μεηά ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα, ν ξφινο ηνπ ειεγθηή ηνπ θξάηνο έρεη απνθηήζεη 

κεγάιε ζπνπδαηφηεηα θαζψο ζεκειηψζεθαλ ζεκαληηθέο αξρέο φπσο, ε πνιηηηθή επζχλε, ε 

λνκηθή ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ (Nikodem, Bibo 

2004). Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. «Απνηεινχλ ην άιθα θαη ην σκέγα γηα ηε ιήςε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνθάζεσλ» (Nikodem,  Bibo 2004). Ο δεκφζηνο ηνκέαο βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή ηεο «value-for-money» δειαδή, νηθνλνκηθέο, απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο 

δεκφζηεο δαπάλεο. Ζ αξρή απηή απαηηεί ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ελφςεη ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ έρνπλ ζηφρν λα ειέγρνπλ θαη 

λα αμηνινγνχλ ηνπο θξαηηθνχο ινγαξηαζκνχο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκηθή, 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ. Δπίζεο, έρνπλ ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ.  

Σα Αλψηαηα Διεγθηηθά Ηδξχκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. O έιεγρνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ απφ ηα Αλψηαηα Διεγθηηθά Ηδξχκαηα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο θαζψο πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα 

θαη ηελ δηαθάλεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
25

. Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ έρεη ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηπρφλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα 
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 INTOSAI, The value and benefits of Supreme Audit Institutions. 
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απνδεθηά πξφηππα εζηθήο θαζψο θαη γηα πηζαλέο απνθιίζεηο απφ ηηο αξρέο ηεο 

λνκηκφηεηαο, ηεο ινγηζηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Dye and Stapenhurst 1998).         

 Ζ δηαθζνξά έρεη εκθαληζηεί ζε φιεο ηεο κνξθέο θπβέξλεζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλνξζνινγηθή ζπαηάιε πφξσλ, ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο, ηελ ππνλφκεπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ηθαλψλ θαη 

έληηκσλ κε θαιά θίλεηξα ειεγθηηθψλ νξγάλσλ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Γηα απηφ ην ιφγσ ε επηινγή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

αθεξαηφηεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα.  

 Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζεζκηθά φξγαλα πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο
26

, ρξεζηκνπνηψληαο πξνιεπηηθά κέηξα (Sahgal, 

1996). Σα Αλψηαηα φξγαλα Διέγρνπ δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ, θαζψο αζζελή ζεζκηθά 

πιαίζηα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ άλζηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζηελ θαηάρξεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο (Borge,1999). ηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε κηαο θνπιηνχξαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εληηκφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ. πκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ππνζηεξίδνληαο έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

πεξηνξίδνληαη νη πξάμεηο δηαθζνξάο θαη εληζρχεηαη ε θαιή δηαθπβέξλεζε θαη έλα ηζρπξφ 

ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (Borge,1999, Kayrak, 1998).  Ωζηφζν, πνιινί 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα φξγαλα απηά ζπκβάιινπλ έκκεζα ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο, θπξίσο κε ηελ απνηξνπή θαη πξφιεςή ηεο (Borge 1999, Evans 2008). Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή κεξηθά Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εξεπλεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο δελ επεθηείλνληαη ζηελ εμέηαζε δξαζηεξηνηήησλ ή πξνζσπηθψλ 

αξρείσλ κε απνηέιεζκα νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ππφζεζε δηαθζνξάο λα ζπλερίδνληαη απφ ηηο 
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« Γηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή γηα φθεινο κηαο νκάδαο 

αηφκσλ πνπ θάπνηνο έρεη ππνρξέσζε» (Kenneth M. Dye and Rick Stapenhurst,1998). Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Klitgaard (1996),  (δηαθζνξά) =  (κνλνπσιηαθή δχλακε) + (Δμνπζία) -  (Δπζχλεο/Λνγνδνζία). 
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αζηπλνκηθέο αξρέο ή απφ εηδηθνχο νξγαληζκνχο (Kayrak, 2007). «Έηζη, αλ θαη πνιιά 

Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ έρνπλ λνκηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηε δίσμε δηεθζαξκέλσλ 

πξαθηηθψλ, ε δίσμε γεληθά αλαιακβάλεηαη απφ θνξείο επηβνιήο ηνπ λφκνπ» (Evans,2008). 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Dye and Stapenhurst (1998), «Οη δπλαηφηεηεο ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί πιήξσο, ελ κέξεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο». 

Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππεχζπλε θαη αμηφπηζηε θπβέξλεζε (Dye and 

Stapenhurst 1998). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη (Dye and Stapenhurst 1998), «Σα 

Αλψηαηα φξγαλα ειέγρνπ είλαη (ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη) ε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο αθεξαηφηεηαο κηαο ρψξαο». Δπίζεο, έρνπλ ζηφρν ηελ  επίβιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ θπβεξλήζεσλ
27

. Σα Αλψηαηα 

Όξγαλα Διέγρνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζην Κνηλνβνχιην θαη ζην θνηλφ, αληηθεηκεληθέο, 

ζρεηηθέο, αλεμάξηεηεο θαη απνηειεζκαηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθφ 

έξγν ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα θαιχηεξα επαγγεικαηηθά, δηεζλή θαη 

επξσπατθά  πξφηππα (Mahe,2004). Υξεζηκνπνηνχλ πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ 

Γηεζλή Οξγαληζκφ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (International Organisation of Supreme 

Audit Institutions). Ζ πξψηε πιήξεο ζεηξά πξνηχπσλ ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ 

παξνπζηάζηεθε θαη εγθξίζεθε ζην ζπλέδξην ηνπ INTOSAI ζηε Νφηηα Αθξηθή ην 2010. Σα 

πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΑΟΔ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα αλάινγα κε ηα 

πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμήο: 

1. Δπίπεδν 1 (ISSAI 1, Πεξηέρεη ηηο ζεκειηψδεο αξρέο ηνπ INTOSAI). 

2. Δπίπεδν 2 (ISSAIs 10-99, Πεξηέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αλαγαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ΑΟΔ). 
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 Stapenhurst, Rick, Titsworth, Jack (2002),  Features and Functions of Supreme Audit Institutions. 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/discover?fq=author_filter%3Astapenhurst%2C%5C+rick%5C%0A%5C%7C%5C%7C%5C%7C%5C%0AStapenhurst%2C%5C+Rick
https://openknowledge.worldbank.org/discover?fq=author_filter%3Atitsworth%2C%5C+jack%5C%0A%5C%7C%5C%7C%5C%7C%5C%0ATitsworth%2C%5C+Jack
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3. Δπίπεδν 3 (ISSAIs 100-999,Πεξηέρεη ηηο ζεκειηψδεο αξρέο ηεο ειεγθηηθήο). 

4. Δπίπεδν 4 ((ISSAIs 1000-5999, Πεξηέρεη ηηο νδεγίεο ηνπ ειέγρνπ κε πην 

ζπγθεθξηκέλεο, ιεπηνκεξείο θαη επηρεηξεζηαθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο). 

 

4.3  Δίδε Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ  

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά είδε Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ, ην Ναπνιεφληεην, 

Γνπέζηκηλζηεξ θαη ην πκβνχιην (Βoard) (Stapenhurst& Titsworth, 2001, Dye and Rick 

Stapenhurst 1998, Kayrak,2008). Σν Ναπνιεφληεην ζχζηεκα πνπ δηαθνξεηηθά νλνκάδεηαη 

θαη δηθαζηήξην ησλ ινγηζηψλ, έρεη ηαπηφρξνλα δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηε λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία. Απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ιακβάλνληαο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

θπβέξλεζεο κε ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, δηαζθαιίδνληαο φηη νη δεκφζηνη πφξνη 

δαπαλψληαη νξζά. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ιαηηληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

(Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία θαη άιιεο), Σνπξθία, ζηηο πεξηζζφηεξεο ιαηηληθέο 

ρψξεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο γαιιφθσλεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο) (Stapenhurst& Titsworth, 

2001).    

 Σν κνληέιν Γνπέζηκηλζηεξ, επίζεο γλσζηφ θαη σο Αγγινζαμνληθφ ή θνηλνβνπιεπηηθφ 

κνληέιν (Evans, 2008) ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο θνηλνπνιηηείαο (Απζηξαιία, 

Καλαδά, Ηλδία, Αγγιία, ρψξεο ηεο Καξατβηθήο, ηνπ Δηξεληθνχ θαη ηεο λφηηαο Αθξηθήο). Σν 

ειεγθηηθφ ζψκα ζε απηφ ην κνληέιν είλαη αλεμάξηεην θαη ππνβάιεη έθζεζε ζην 

θνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νληνηήησλ αιιά κε κηθξφηεξε έκθαζε ζηηο λνκηθέο ζπκκνξθψζεηο. Σν 

ειεγθηηθφ ζψκα ζε απηφ ην κνληέιν δελ έρεη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, σζηφζν, αλ 

ρξεηαζηεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα επξήκαηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο (Stapenhurst& Titsworth, 2001).  

Σν Γηνηθεηηθφ χζηεκα (Board System) ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ Αζία, είλαη παξφκνην 

κε ην ζχζηεκα Γνπέζηκηλζηεξ ζην φηη είλαη αλεμάξηεην απφ ην εθηειεζηηθφ ζψκα θαη 

βνεζάεη ζηελ επίβιεςε ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Ζ εληνιή ηνπ ειεγθηηθνχ ζψκαηνο είλαη λα 
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αλαιχεη ηηο ζπαηάιεο θαη ηα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο θαη λα αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα 

ζην θνηλνβνχιην (Stapenhurst& Titsworth, 2001). 

 

 

4.4 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (INTOSAI) ηδξχζεθε ην 1953 ζηε 

Βηέλλε απφ 34 ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο θαη είλαη κηα απηφλνκε, αλεμάξηεηε θαη κε 

πνιηηηθή νξγάλσζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ 

ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο (Nobuo AZUMA). 

Απνηειείηαη απφ ην Γηεζλέο πλέδξην ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ηε γεληθή γξακκαηεία, ηηο πεξηθεξεηαθέο νκάδεο εξγαζίαο θαη ηελ επηηξνπή 

νηθνλνκηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ (Bjarne Mørk-Eidem, 2004). Ο νξγαληζκφο 

απηφο έρεη αλαπηχμεη ηα Γηεζλή Πξφηππα Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (International 

Standards of Supreme Audit Institution, ISSAI) κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε αλεμάξηεηνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη εξγάδεηαη γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε απηψλ 

ησλ πξνηχπσλ θαη γηα ηε ζχγθιηζή ηνπο κε ηα ΓΔΠ. Δίλαη κηα απηφλνκε, αλεμάξηεηε θαη 

κε-πνιηηηθή νξγάλσζε θαη παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ (Nobuo Azuma, 2008). Σν ΗNTOSAI έρεη πέληε επίζεκεο 

γιψζζεο νη νπνίεο είλαη: Αγγιηθά, Αξαβηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά θαη Ηζπαληθά. 

Δπίζεο, ην ΗNTOSAI ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη 

εμήο: 

 Δληζρχεη ην πκβνχιην Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(IAASB) κε εκπεηξνγλψκνλεο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ 

αλαδηαηχπσζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 Γξάθεη επηζηνιέο ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα έθζεζεο ησλ ΓΔΠ. 

 πκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο IAASB θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο 

ηεο. 
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 πληάζζεη πξαθηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ.  

ηφρνο ηνπ INTOSAI είλαη ε αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ λα 

είλαη παγθνζκίσο απνδεθηέο γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (Audit of International Institutions, Guidance for Supreme Audit Institutions). Ζ 

δήισζε ηεο Λίκα πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην INTOSAI ην 1977, πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο 

ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα νη νπνίνη είλαη νη εμήο (INTOSAI, Lima 

Declaration on Guidelines on Auditing Precepts)
28

: 

1) σζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, 

2) Ζ νξζή εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

3) Ζ αλάπηπμε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, θαη 

4) Ζ θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ζην επξχ θνηλφ 

κε ηε δεκνζίεπζε αληηθεηκεληθψλ εθζέζεσλ.   

Γηα πεξηζζφηεξηα απφ 50 ρξφληα πξνσζεί ηελ βειηίσζε ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. ήκεξα ην INTOSAI έρεη πεξηζζφηεξα απφ 192 πιήξε 

κέιε θαη 5 ζπλεξγαδφκελα κέιε.  

Ζ δήισζε Λίκα πεξηέρεη κηα πιήξε ιίζηα φισλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Λίκα ήηαλ ε 

έθθιεζε γηα αλεμάξηεην θπβεξλεηηθφ έιεγρν, έλα ζέκα ην νπνίν απνηειεί θαη‘επαλάιεηςε 

ζέκα ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο ηνπ INTOSAI. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

σζηφζν δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ αιιά απαηηείηαη ζηήξημε θαη 

απφ ηε λνκνζεζία. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο 

λνκηθήο αζθάιεηαο (well-functioning institutions of legal security) θαη απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν ζε κηα δεκνθξαηία πνπ βαζίδεηαη ζην θξάηνο δηθαίνπ. Δπνκέλσο, έλα 

θξάηνο δηθαίνπ θαη δεκνθξαηίαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα αλεμάξηεην έιεγρν 

ηεο θπβέξλεζεο θαη απνηειεί ηελ βάζε ζηελ νπνία έρεη βαζηζηεί ε Γηαθήξπμε ηεο Λίκα 

(ISSAI1-Lima Declaration)29. « Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο δηαθήξπμεο ηεο Λίκα έγθεηηαη ζην 

                                                           
 

29
 www.issai.org/media(622,1033)/ISSAI_1_E.pdf 

http://www.issai.org/media(622,1033)/ISSAI_1_E.pdf
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γεγνλφο φηη πεξηέρεη κηα πιήξε ιίζηα φισλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηα 

Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ, πξνο φθεινο ηνπ δεκφζηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ» (Fidler, EUROSAI, 2000, p.6). «Ζ δήισζε Λίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα ζηάζε πνπ είλαη βαζηά δεκνθξαηηθή θαη απηήλ ηελ ζηάζε έρνπλ ππνρξέσζε ηα κέιε 

ηνπ INTOSAI λα ηεξήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ. Ζ εθαξκνγή ηεο δήισζεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν είλαη κηα απφ ηηο πξνθιήζεηο θαη ζηφρνπο ηνπ INTOSAI θαη ησλ κειψλ ηεο» 

(Fidler, EUROSAI, 2000, p.6). 

Αθνινπζψληαο ηα πξφηππα INTOSAI θαη ηηο Δπξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο  γξακκέο έλαο 

απνηειεζκαηηθφο, ζηνλ δεκφζην ηνκέα έιεγρνο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πέληε βαζηθέο 

αξρέο νη νπνίεο είλαη (Maher, 2004): Αθεξαηφηεηα, Ννκηκφηεηα, Οηθνλνκία, 

Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Απνδνηηθφηεηα. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ 

Διέγρνπ παίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβεβαίσζε φηη νη έιεγρνη ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζπαηάιεο θαη πξνηείλνληαο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. πκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζηελ κείσζε ηεο θηψρεηαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. 

Πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηα πιαίζηα ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο (Evans, 2008)
30

.  

Απφ ηελ κειέηε ηεο αξζνγξαθίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

ηεο θαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ απνηειεί ε 

αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο εληζρχεη ηελ ππεπζπλφηεηα/ ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο ηεο θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα.
31

.  

χκθσλα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ έρεη εθδψζεη ην 

INTOSAI, ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ην θνηλνβνχιην, 

απφ ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο θαζψο θαη απφ ηελ ειεγρφκελε νληφηεηα. Ο 

ειεγθηήο πξέπεη λα δηαηεξήζεη πξαγκαηηθή θαη αληηιεπηή πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα θαη δελ 

                                                                                                                                                                                 
 

30
 The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Corruption, http://www.u4.no/publications/the- role-

of-supreme-audit-institutions-in-combating-corruption/ 
31

 INTOSAI, The value and benefits of Supreme Audit Institutions. 

http://www.u4.no/publications/the-%20role-of-supreme-audit-institutions-in-combating-corruption/
http://www.u4.no/publications/the-%20role-of-supreme-audit-institutions-in-combating-corruption/
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πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπκκεηέρεη ζε πνιηηηθέο ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πηζαλψλ λα πξνθαιέζνπλ επαγγεικαηηθέο ζπγθξνχζεηο (Clark, Martines, Maria Krambia-

Kapardis, 2007). Σα Αλψηαηα Διεγθηηθά Ηδξχκαηα πξέπεη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθφ θαη 

νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα
32

.  

 

4.5.Αλψηαην Διεγθηηθφ Όξγαλν ζηελ Διιάδα: Διεγθηηθφ πλέδξην  

ηελ Διιάδα ην Διεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί ην αλψηαην δεκνζηνλνκηθφ δηθαζηήξην θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παιαηνηέξνπο ζεζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν 

Διεγθηηθφ πλέδξην ζηελ Διιάδα έρεη ειεγθηηθέο, γλσκνδνηηθέο θαη δηθαηνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο. πγθεθξηκέλα, ην ειεγθηηθφ 

ζπλέδξην είλαη αξκφδην γηα ηνπο εμήο ειέγρνπο (Υαξίζεο, 2011): 

1) Σνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 

2) Σνλ έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο 

αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ην θξάηνο.  

3) Σνλ έιεγρν ινγαξηαζκψλ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. 

4) Σελ γλσκνδφηεζε γηα ηα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο.  

5) Σελ ζχληαμε έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή ζηε Βνπιή γηα ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο. 

6) Σελ εθδίθαζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ. 

7) Σελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

γηα θάζε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην θξάηνο είηε απφ δφιν είηε απφ ακέιεηα.  

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 

δηεζλψο φπσο είλαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα πνπ δεκνζίεπζε ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (International Organisation of Supreme Audit Institutions, 

                                                           
32 

INTOSAI, The value and benefits of Supreme Audit Institutions. 
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INTOSAI), ηα Γηεζλή Πξφηππα Διεγθηηθήο πνπ θαηάξηηζε ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο 

Διεγθηηθήο Πξαθηηθήο (International Auditing Practices Commette) θαη ε Γηεζλήο 

πλνκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International Federation of Accountans, IFAC).  

Ζ δηελέξγεηα ειέγρσλ ζχκθσλα κε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ησλ ειέγρσλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην λα ηνπο εκπηζηεχνληαη νη πνιίηεο θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, θαη ε 

πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ειέγρνπ βνεζάεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαζψο 

απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. Σα πξφηππα απηά 

παξέρνπλ ζαθήο νδεγίεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Οη πξαθηηθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη γηα ηνπο 

ειέγρνπο επηδφζεσλ. 

 

4.6.Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο επηδφζεσλ  

Σν βαζηθφ θαζήθνλ ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ(ISSAI1-Lima Declaration). Δθηφο απφ απηφ ην είδνο ειέγρνπ, δηελεξγνχλ θαη 

έλαλ άιιν έιεγρν εμίζνπ χςηζηεο ζεκαζίαο, ηνλ έιεγρν επηδφζεσλ, ν νπνίνο εμεηάδεη ηελ 

απφδνζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (ISSAI1-Lima Declaration). Οη δχν απηνί έιεγρνη είλαη ίζεο ζπνπδαηφηεηαο, 

σζηφζν, είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε Αλψηαηνπ Οξγάλνπ Διέγρνπ λα 

θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θάζε θνξά (ISSAI1-Lima 

Declaration). Ο ζσζηφο θαη νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ζπλδπάδεη ηνπο ζηφρνπο ηφζν ηνπ 

ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ φζν θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 Έιεγρνο επηδφζεσλ είλαη ν έιεγρνο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δειαδή ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο ειεγρφκελεο κνλάδεο. Οηθνλνκία ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ 

ζεκαίλεη φηη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο είλαη έγθαηξα δηαζέζηκα ζηελ ελδεδεηγκέλε πνζφηεηα θαη 
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πνηφηεηα θαη ζηελ θαιχηεξε ηηκή. Απνδνηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ηέηνηα ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη θαζνξηζκέλνη ζηφρνη. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ.  

ρεηηθά κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν (Γξ. Υαξίζεο, 2011), αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 

νξγάλνπ ν έιεγρνο ρσξίδεηαη ζε δηνηθεηηθφο, δηθαζηηθφο θαη θνηλνβνπιεπηηθφο. 

Γηνηθεηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηε απφ ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο. Γηθαζηηθφο είλαη ν 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην θαη θνηλνβνπιεπηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ 

αζθείηαη απφ ην θνηλνβνχιην. 

Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφο θαη 

εμσηεξηθφο. Δζσηεξηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ 

δηαηάθηε θαη εμσηεξηθφο νλνκάδεηαη ν έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη απφ ειεγθηηθά φξγαλα πνπ 

είλαη αλεμάξηεηα κε ηελ ειεγρφκελε ππεξεζία.  

Με βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε πξνιεπηηθφο 

θαη θαηαζηαιηηθφο. Πξνιεπηηθφο νλνκάδεηαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίαο δαπάλεο ψζηε λα  απνηξαπνχλ νη παξάλνκεο δαπάλεο. 

Καηαζηαιηηθφο νλνκάδεηαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δαπάλε 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ επζχλεο.  

Αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα, ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφο θαη έθηαθηνο. Σαθηηθφο 

είλαη ν έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Έθηαθηνο έιεγρνο ιέγεηαη απηφο πνπ αζθείηαη ρσξίο λα πξνεηδνπνηεζεί ε ειεγρφκελε 

ππεξεζία.  

Αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ δηεμάγεηαη ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε εμ απνζηάζεσο θαη 

επηηφπηνο έιεγρνο. Ο εμ απνζηάζεσο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ έδξα ηνπ ειεγθηή 

θαη ν επηηφπηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο ειεγρφκελεο ππεξεζίαο. 

Δπίζεο, ππάξρεη ν νπζηαζηηθφο θαη ηππηθφο έιεγρνο. Οπζηαζηηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ 

επηβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο ψζηε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε παξαζηαηηθά 

έγγξαθα θαη επηβιέπεη επίζεο ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ψζηε λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηε 
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λνκνζεζία θαη κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Σππηθφο είλαη ν έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη κε 

ζθνπφ λα δηαπηζησζεί φηη νη δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη λφκηκα θαη θαλνληθά. 

Αθφκα, ν έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε γεληθφο θαη δεηγκαηνιεπηηθφο αλάινγα κε ηελ έθηαζή 

ηνπ. Ο γεληθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο θαη ν δεηγκαηνιεπηηθφο εμεηάδεη 

έλα δείγκα απφ ην ζχλνιν ηεο ειέγθηξηαο χιεο.      

Σέινο, ππάξρεη θαη ν παξεκπίπηνλ έιεγρνο ν νπνίνο έρεη ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηπρφλ 

παξαηππίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ 

επηδφζεσλ θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ (Γξ. Υαξίζεο, 2011):  

1) Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ επηδφζεσλ είλαη λα αμηνινγήζεη εάλ νη θνηλνηηθνί πφξνη 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε νηθνλνκηθφ, απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ελψ 

ν ζθνπφο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ινγαξηαζκψλ. 

2) Σν θεληξηθφ ζέκα ηνπ ειέγρνπ επηδφζεσλ απνηειεί ε πνιηηηθή, ην πξφγξακκα, ε 

νξγάλσζε, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελψ ην θεληξηθφ 

ζέκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο, νη 

ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.  

3) Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν επηδφζεσλ πνηθίινπλ απφ 

έιεγρν ζε έιεγρν ελψ θαηά ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν αθνινπζείηαη 

ηππνπνηεκέλν πιαίζην κεζφδσλ.  

4) Όζσλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ, ζηνλ έιεγρν επηδφζεσλ απηά 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ ειεγθηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ελψ ζηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν αθνινπζνχλ ηππνπνηεκέλα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηε λνκνζεζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

 

4.7.Πιενλεθηήκαηα ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ  

Ζ ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ θαη ηα νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ αλαπηχζζνληαη 

θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ, ζπκβάιιεη 
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ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ-δεκφζηνπ πινχηνπ. Κχξην επηρείξεκα γηα ην 

ξφιν ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηξνπή θαη 

πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζην δεκφζην ζχζηεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο (Borge, 

1999).  

Ζ δηαθζνξά είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

κνξθέο ζε φιν ηνλ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. «Θεσξείηαη 

σο ν πην επηθίλδπλνο ηφο πνπ ππνλνκεχεη ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ ιαψλ, ηελ δίθαηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ επεκεξία ησλ θνηλσληψλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο» (Kayrak, 2008). Δπνκέλσο, κε ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο πξνσζείηαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο, ε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ε κείσζε ηεο θηψρεηαο (Casals & Associates Inc., 2007). 

Δπίζεο, ε ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα εληζρχεη ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ειεγθηηθήο ηνπο απνζηνιήο. Ζ 

αλεμαξηεζία ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

ειεγθηήο (Barret,2002). Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ επεξεάδεη 

κε ζεηηθφ ηξφπν ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη πηζαλψλ λα  επηθέξεη κείσζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ, αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο (Blume et 

al., 2007). Φαίλεηαη πνιχ πηζαλψλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έρεη 

εμαηξεηηθά κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. 

Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 

κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ δαπαλψλ ησλ γξαθείσλ ηεο θπβέξλεζεο, 

κεηψλνληαο έηζη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο (Blume et al., 2007), ε νπνία φπσο έρνπκε δεη 

είλαη αλεμέιεγθηε θαη έρεη δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

κηαο ρψξαο. Δλδερνκέλσο, ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ αθφκα θαη ηε γεληθή 

παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκία κε ηε βειηίσζε ηφζν 

ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(Blume et al., 2007). Δπίζεο, ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζε ρακειφηεξα ειιείκκαηα.  
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χκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διβεηία απφ ηνπο Schelker θαη 

Eichenberger (2003), ε ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ θαη ηζρπξψλ Οξγάλσλ 

Διέγρνπ κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ζηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλεηο θαη ζηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο. ηε κειέηε ηνπο νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη «Ηζρπξά Όξγαλα Διέγρνπ 

νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ». Οη Torgler θαη Schaltergger (2006) 

ζεσξνχλ φηη «Ηζρπξά Θεζκηθά Όξγαλα Διέγρνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ θαληνληψλ».  

Ωζηφζν, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ησλ 

γξαθείσλ/ππνπξγείσλ ηεο θπβέξλεζεο θαζψο δηαπξαγκαηεχνληαη δεκφζηα αγαζά, θαη θαηά 

ζπλέπεηα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ελαξκφληζεο ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ (Blume et al., 2007). Ο Νiskanen (1971) πνπ κειέηεζε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

γηα ηε γξαθεηνθξαηία έδσζε θαη άιινπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ εθηηκάηαη εχθνια ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ γξαθείσλ (Blume et al., 2007). Πξψηνλ, ε παξαθνινχζεζε 

ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη δχζθνιε επεηδή απνηειεί κέξνο ελφο δηκεξνχο 

κνλνπσιίνπ, κεηαμχ ηνπ πξνεδξείνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ε νπνία δελ ππφθεηηαη 

ζε αληαγσληζηηθή πίεζε πνπ ζα βειηίσλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ γξαθείνπ. 

Γεχηεξνλ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ακείβνληαη νη 

γξαθεηνθξάηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα ρξεκαηηθά θίλεηξα 

πνπ λα αληακείβνπλ ηηο θαηλνηνκίεο ή απιά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ γξαθείνπ. Απηφ θαηά 

ηελ άπνςε κνπ είλαη εληειψο ιάζνο θαζψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη, ζηελ Διιάδα 

ηνπιάρηζηνλ, απνιάκβαλαλ κηα ηξνκεξά επλντθή κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηηο 

απνδνρέο ηνπο ρσξίο λα ιακβάλεη ρψξα θάπνηα αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Απηή ε 

επλντθή κεηαρείξηζε θαη ε ζηγνπξηά γηα κνληκφηεηα δελ ηνπο έδηλε θαλέλα απνιχησο 

θίλεηξν γηα λα εξγάδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ θαη θαηλνηνκηθφ ηξφπν. Ο Mueller (2003) 

ππνζηεξίδεη φηη ν δεκφζηνο ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

κε χπαξμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 
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4.8.Γηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρεη ηελ ινγηθή δηαβεβαίσζε (reasonable assurance) φηη νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη 

θαη φηη νη δηαδηθαζίεο δηελεξγνχληαη θαηά ηξφπν εζηθφ θαη ππεχζπλν. ην δεκφζην ηνκέα, ε 

δηαθπβέξλεζε αθνξά ηα κέζα κε ηα νπνία νη ζηφρνη θαζηεξψλνληαη θαη νινθιεξψλνληαη. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία κηαο 

θπβέξλεζεο, θαζηεξψλνπλ ηε δίθαηε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη αμηνινγνχλ ηελ θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλψηεξσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
33

. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο (governance) γεληθφηεξα 

πεξηγξάθνληαη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα: 

 Οξηζκφο θαηεχζπλζεο (Setting direction). Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε θαζηεξψλεη ηηο 

πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηηο ελέξγεηεο ελφο νξγαληζκνχ. ηελ 

θπβέξλεζε, ε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη κέζσ ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ζηφρσλ απφδνζεο, ηεο λνκνζεηηθήο θαζνδήγεζεο ή 

λνκνζεηηθψλ επηηξνπψλ επίβιεςεο. Οη πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο – ή ηνπιάρηζηνλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο – κπνξνχλ γεληθά λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, ν 

νπνίνο ηνπνζεηεί πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Δκθχζεζε ηεο εζηθήο θαη αθεξαηφηεηαο (Instilling ethics and integrity). Ζ θαιή 

δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ζαθψο θαζνξηζκέλεο εζηθέο αμίεο, ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο 

θαη εζσηεξηθφ έιεγρν. Θα πξέπεη λα επζπγξακκίδεη ηηο πνιηηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηηο αμίεο εζηθήο θαη 

αθεξαηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο θπβέξλεζεο. 
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 Δπίβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ (Overseeing results). Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε απαηηεί 

ηε ζπλερή επίβιεςε ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ε πνιηηηθή εθαξκφδεηαη νξζά, νη 

ζηξαηεγηθέο ζπκβαδίδνπλ, θαη ε γεληθή απφδνζε ηεο θπβέξλεζεο ζπλαληά ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο κέζα ζηελ πνιηηηθή, ηνπο λφκνπο, θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 

 Τπνβνιή έθζεζεο ινγνδνζίαο (Accountability reporting). Δπεηδή νη ππεξεζίεο ηεο 

θπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο (resources) θαη εμνπζία γηα λα επηηχρνπλ ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ινγνδνηνχλ γηα ην πψο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πφξνη απηνί θαη ηη θαηφξζσζαλ. Αλαιφγσο, ε θαιή 

δηαθπβέξλεζε απαηηεί ηαθηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαη αλαθνξά ηεο 

απφδνζεο, ε νπνία ηζρπξνπνηείηαη γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ έλαλ αλεμάξηεην 

ειεγθηή. Ζ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο (accountability) ελίνηε επηζχξεη θαη ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ θαη θπξψζεσλ ζε φζνπο θαηαρξψληαη ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ γηα ζθνπνχο 

άιινπο απφ ηνπο επηδησθφκελνπο. 

 

 Γηφξζσζε ηαθηηθήο (Correcting course). Όηαλ ν νξγαληζκφο δελ επηηχρεη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ή ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο απφδνζεο, έλα θαιφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο ζα αλαγλσξίζεη ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ, ζα θαζνξίζεη ηηο 

απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη ζα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο (επνπηεία 

follow up) γηα λα θαζνξίζεη εάλ απηέο νη θηλήζεηο εθαξκφζηεθαλ απνηειεζκαηηθά. Σα 

επξήκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ειεγθηή απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πξνο ηελ θαιή 

δηαθπβέξλεζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα ιάβνπλ άκεζα 

θαη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζεξαπεχνπλ πξνζδηνξηζκέλεο αδπλακίεο θαη 

αλεπάξθεηεο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη γηα λα πξνιακβάλνληαη θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο, 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνθείκελνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ζψκαηνο, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί πξνζηαζία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

ππνρξέσζε ινγνδνζίαο θαζφηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη δηαρεηξίδνληαη ην δεκφζην ρξήκα. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλεηή δεκφζηα δηαθπβέξλεζε απαηηεί δίθαηα θαη ακεξφιεπηα 

επηβεβιεκέλα λνκηθά πιαίζηα, δηφηη ε απνπζία θαιψλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ε έιιεηςε 

ζπλνρήο ζηηο βαζηθέο αξρέο δηαθπβέξλεζεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζην δεκφζην. 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.)
34

 «Οι 

απσέρ ηηρ καλήρ διακςβέπνηζηρ, διαθάνεια και ςποσπέυζη λογοδοζίαρ (accountability); 

δικαιοζύνη και ιζόηηηα; αποδοηικόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα; ζεβαζμόρ ζηο κπάηορ 

δικαίος; και ςτηλά ππόηςπα ηθικήρ ζςμπεπιθοπάρ ανηιπποζυπεύοςν ηην βάζη πάνυ ζηην 

οποία μποπεί να σηιζηεί η ανοισηή κςβέπνηζη (open government)». 

Παξάιιεια, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The Institute of Internal Auditors, 

IIA) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζε εθιεγκέλα ή δηνξηζκέλα 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε ζε ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ειεγθηηθήο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα πεξηγξάθεη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θξίζηκεο ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα
35

: 

 Τπνρξέσζε ινγνδνζίαο. (Accountability) «Η ςποσπέυζη λογοδοζίαρ είναι μία 

διαδικαζία καηά ηην οποία οι δημόζιερ ςπηπεζίερ και οι ςπάλληλοί ηοςρ είναι ςπεύθςνοι 

για ηιρ αποθάζειρ και ηιρ ενέπγειερ ηοςρ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ διασείπιζηρ ηυν 

δημοζίυν εζόδυν και όλυν ηυν πηςσών ηηρ απόδοζηρ ηοςρ, και για ηο λόγο αςηό 

ςποβάλλονηαι ζηον καηάλληλο εξυηεπικό έλεγσο. Επιηςγσάνεηαι από όλα ηα 

ζςμβαλλόμενα μέπη πος έσοςν ζαθή καηανόηζη ηυν εςθςνών, και έσοςν επίζηρ πλήπυρ 

καθοπιζμένοςρ πόλοςρ μέζα ζε μία ιζσςπή δομή. Σηην ππαγμαηικόηηηα, η λογοδοζία 

είναι η ςποσπέυζη ηηρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ να λογοδοηήζει για ηην εςθύνη πος ηηρ 

ανηιζηοισεί». 

 

 Γηαθάλεηα. (Transparency). Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ επζχηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο ηεο. Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε 

θνηλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φζνπο έρνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα έηζη ψζηε 

λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θπβέξλεζεο. 

                                                           
34
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Αλαιφγσο, νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο, θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο 

δηεπζεηνχληαη αλνηρηά. Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κία άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θπβέξλεζεο. Οη λνκνζέηεο θαη ην δεκφζην 

επηδεηνχλ ηνπο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλνληαη φηη νη θπβεξλεηηθέο πξάμεηο είλαη εζηθέο 

θαη λφκηκεο, θαη φηη ε έθζεζε (report) ηεο απφδνζεο απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα ην αιεζηλφ 

κέηξν ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 Αθεξαηφηεηα, Δληηκφηεηα (probity). Ζ αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο απαηηεί απφ ηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα ελεξγνχλ κε αμηνπξέπεηα θαη ηηκηφηεηα. Ζ θνηλή γλψκε έρεη 

ζπρλά ακθηβνιίεο γηα ην εάλ νη δεκφζηεο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο είλαη αμηφπηζηεο, 

θάηη ην νπνίν ππνλνκεχεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο λα 

θπβεξλήζεη. Όηαλ δελ ηεξείηαη ε αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο νη ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη 

ζπληξηπηηθέο εθφζνλ ε δεκφζηα εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ εγεζία ηεο 

ππνλνκεχεηαη. 

 

 Γηθαηνζχλε (equity). Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν δίθαηα ηα 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε αζθνχλ ηελ εμνπζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Οη πνιίηεο ρνξεγνχλ ηα 

ρξήκαηα θαη ηε δχλακε ζηνπο αληηπξφζσπνπο — ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο — γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δληνχηνηο, νη πνιίηεο αλεζπρνχλ γηα ηελ 

θαθνδηαρείξηζε ηεο θπβεξλεηηθήο δχλακεο, ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

πφξσλ, θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθζνξά ή ηε θαθή 

δηαρείξηζε πνπ ζα κπνξνχζαλ αξλεηηθά λα πξνζθξνχζνπλ ζηηο θπβεξλεηηθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηεο.  

Παξφκνηεο αξρέο, νη νπνίεο είλαη θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, ηζρχνπλ γηα ηε δξάζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, φπσο
36

:  

� ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά φξγαλα κπνξνχλ λα 

πξνβαίλνπλ κφλν ζηηο λφκηκεο ή πιηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη ή 

επηηξέπνληαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη θαη θαζνξίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο  

                                                           
36

 πειησηφπνπινο Δ., (2001), Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Γηνηθεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή, ζει.129.   
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� ε αξρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελέξγεηεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απνζθνπνχλ πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  

� ε αξρή πξνζηαζίαο ησλ δηνηθνχκελσλ, δειαδή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ή θαη 

ζπκθεξφλησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, 

φπσο ην δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο, ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

ακεξνιεςίαο, ε αηηηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.  

 

4.9.Σα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο  

Ζ δηαθζνξά θαη ε θαθνδηνίθεζε απνηεινχλ ζχκπησκα θαθήο δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν 

ππνζθάπηεη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη αλαθφπηεη ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο. 

Ωο δηαθζνξά
37

 ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε λνκηθά θνιάζηκε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη θαηάρξεζε 

δεκνζίνπ αμηψκαηνο ή ξφινπ γηα ηελ επίηεπμε ηδησηηθνχ νθέινπο θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο 

πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο κεηά απφ έιεγρν ή επαλέιεγρν ή πξνθαηαξηηθή έξεπλα ή έλνξθε 

δηνηθεηηθή εμέηαζε, παξαπέκθζεθαλ ζηελ Δηζαγγειηθή Αξρή πξνο άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο γηα ηα εγθιήκαηα ηεο δσξνδνθίαο, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη ινηπά ζρεηηθά 

εγθιήκαηα. Δηδηθφηεξα, δηαθζνξά ππάξρεη φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα ηξία 

ελλνηνινγηθά ηεο ζηνηρεία:  

 Σν πνιηηεηαθφ φξγαλν πνπ έρεη νξηζκέλε αξκνδηφηεηα, 

 Ο ηδηψηεο ηξίηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη νξηζκέλν 

απνηέιεζκα κε ρξήζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνιηηεηαθνχ νξγάλνπ,  

 Σν αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη ή ππφζρεηαη λα θαηαβάιεη ν ηδηψηεο ζην 

πνιηηεηαθφ φξγαλν πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί.  

Καηά κία έλλνηα γηα λα έρνπκε δηαθζνξά πξέπεη λα έρνπκε θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζην ζπλνιηθφ πιέγκα ελεξγεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ ηε 

δηεθζαξκέλε ζπλαιιαγή, ην νπνίν λα ελεξγεί σο πνιηηεηαθφ φξγαλν κε θάπνηαο κνξθήο 

αξκνδηφηεηα θαη λα αλαιακβάλεη δξάζε θάπνηαο κνξθήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα 

θαηεπζπλφκελν απνηέιεζκα. Ζ ζπλαιιαγή είλαη δηεθζαξκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 
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θπζηθφ πξφζσπν ιακβάλεη ή πξνζδνθά αληάιιαγκα απφ ηελ επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο, 

άζρεηα απφ ην αλ ε πξάμε είλαη ηειηθψο παξάλνκε ή λφκηκε. Σν αληάιιαγκα κπνξεί λα 

είλαη πιηθφ ή εζηθφ (π.ρ. εχλνηα), κπνξεί λα είλαη ππφζρεζε αληαιιάγκαηνο ή απεηιή 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ (π.ρ. ππεξεζηαθψλ δεηλψλ). Σέινο, απαηηείηαη ην ηξίην πξφζσπν, 

θπζηθφ ή λνκηθφ, πνπ ππφζρεηαη ην αληάιιαγκα. (ην ζεκείν απηφ, ε δηαθζνξά αθίζηαηαη 

ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο, πνπ είλαη ε ρξήζε δεκνζίνπ αμηψκαηνο γηα ηελ επηδίσμε 

πξνζσπηθνχ νθέινπο.)
38

. 

Ωο θαθνδηνίθεζε λνείηαη θπξίσο θάζε άιιε ελέξγεηα ή παξάιεηςε πνπ αληηβαίλεη ζηηο 

αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ή επηθέξεη παξάλνκα δεκία ζην δεκφζην ή ζηνπο ηξίηνπο. O 

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, απφ ηελ πξψηε εηήζηα έθζεζε ην 1995, έρεη ζηαζεξά 

πηνζεηήζεη ηελ άπνςε φηη ηξία είδε παξαιείςεσλ, ηα νπνία έσο έλα βαζκφ επηθαιχπηνληαη, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαπίζησζε θαθνδηνίθεζεο
39

:  

 Παξάιεηςε ζεβαζκνχ ελφο θαλφλα δηθαίνπ ή κηαο αξρήο 

 Παξάιεηςε ζεβαζκνχ ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη 

 Παξάιεηςε ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ ή ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ.  

ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα δηαρσξίζνπκε ηε δηαθζνξά απφ ην επξχηεξν θαηλφκελν 

ηεο θαθνδηνίθεζεο. Ο φξνο «δηαθζνξά» πεξηιακβάλεη θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ ην 

πνιηηεηαθφ φξγαλν γηα επηδίσμε πξνζσπηθνχ νθέινπο απφ ηξίην πξφζσπν. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ν φξνο «θαθνδηνίθεζε» δελ πεξηιακβάλεη θάπνην είδνο αληαιιάγκαηνο π.ρ. 

δσξνδνθία, αληηζέησο είλαη έλα θαηλφκελν ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπ νπνίνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ παξνρή ρακειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε κε απνηέιεζκα λα 

θαηαπαηνχληαη νη αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη νη θαλφλεο δηθαίνπ. Ζ επηζηεκνληθή 

αλάιπζε θαη ε έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο, θαηαδεηθλχεη φηη δηαθζνξά θαη 

θαθνδηνίθεζε ζπκβαδίδνπλ. Σα δχν θαηλφκελα – αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

ζπλδένληαη αλαπφζπαζηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην «πεξηβάιινλ» ηεο θαθνδηνίθεζεο είλαη 
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 Κάξθαιεο Η., (2005), Αληηδηαθζνξά & Διεγθηηθφ πλέδξην, Σφκνο Η, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα - 

Θεζζαινλίθε, ζει.3.  
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  Οκηιία ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή, θαζεγεηή Νηθεθφξνπ Γηακαληνχξνπ, ζην Διιεληθφ Σκήκα ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, Ο Εςπυπαίορ Διαμεζολαβηηήρ υρ πποαγυγόρ ηηρ διαθάνειαρ και απυγόρ ζηον αγώνα 
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απηφ πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ δηαθζνξάο, ε θαθνδηνίθεζε ππνζάιπεη 

ηελ δηαθζνξά θαη αληίζηξνθα ε δηαθζνξά επηηείλεη ηα θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο
40

. 

 

4.10. Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

Ο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζην δεκφζην ηνκέα ελδπλακψλεη ηε δηαθπβέξλεζε 

θαζψο δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξνχλ ηελ θπβέξλεζε ππφινγν 

(accountable). Οη ειεγθηέο επηηεινχλ έλα ζεκαληηθφ έξγν ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αμηνπηζηίαο, δηθαηνζχλεο θαη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο δηαθζνξάο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

ζεκαληηθφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειεγθηηθήο λα είλαη δηακνξθσκέλεο θαηάιιεια θαη λα 

έρνπλ κία επξεία εμνπζηνδφηεζε (mandate) ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα θαη λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο 

απφ ηηο νπνίεο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πνηθίινπλ. 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ
41

 νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ζην 

δεκφζην ηνκέα απαηηνχλ:  

 Οξγαλσηηθή αλεμαξηεζία (organizational independence). Ζ ειεγθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ απηνχο πνπ ειέγρεη, έηζη ψζηε 

λα κελ ππάξρνπλ παξεκβάζεηο απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα. Ζ νξγαλσηηθή 

αλεμαξηεζία παξάιιεια κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη νη κνξθέο ειέγρνπ ζην 

δεκφζην ηνκέα πνηθίινπλ, είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κία εληαία γξακκή αλαθνξάο 

παξφια απηά ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε. 

 Δπίζεκε εληνιή / εμνπζηνδφηεζε (formal mandate). Σν χληαγκα, ν θαηαζηαηηθφο 

ράξηεο (charter), ή θάζε άιιν λνκηθφ έγγξαθν θαζνξίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

εμνπζίεο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, απηφ ην έγγξαθν ζα 
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για ηον εξοπθολογιζμό και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος ζςζηήμαηορ, ζει.17, www.ita.org.gr   
41

 ―The role of auditing in the Public Sector governance‖ November 2006, pp.7, The Institute of Internal 

Auditing, www.theiia.org   

 



69 
 

θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ηεο αλαθνξάο (reporting) θαη ηελ ππνρξέσζε 

ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ειεγθηή. 

 Απεξηφξηζηε πξφζβαζε (unrestricted access). Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη 

έρνληαο πιήξε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε ππαιιήινπο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

αξρεία. 

 Δπαξθήο πξνυπνινγηζκφο (sufficient funding). Ζ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλάινγν κε ηηο επζχλεο ηεο. Απηφ ην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν δελ ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, θαζψο 

επεξεάδεη ηελ ειεγθηηθή εξγαζία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

 Ηθαλή εγεζία (competent leadership). Ζ εγεζία ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζηειερψλεη απνηειεζκαηηθά, λα δηαηεξεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη έλα πνιχ θαιά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, ν γεληθφο δηεπζπληήο 

ειέγρνπ (chief audit executive) ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε ζαθήλεηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. 

 Ηθαλφ πξνζσπηθφ (competent staff). Ζ ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη 

επαγγεικαηίεο ειεγθηέο νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ ηελ πιήξε ζεηξά ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηηο εληνιέο. Πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα πξφηππα ηνπο. 

 Τπνζηήξημε φζσλ έρνπλ έλλνκα ζπκθέξνληα (stakeholders support). Ζ λνκηκφηεηα 

ηεο ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε απνζηνιή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή 

θαζψο θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ κία επξεία ζεηξά εθιεγκέλσλ θαη δηνξηζκέλσλ 

θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη εκπιεθφκελνπο πνιίηεο. 

 Δπαγγεικαηηθά πξφηππα ειεγθηηθήο (Professional audit standards). Σα 

επαγγεικαηηθά πξφηππα ειέγρνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη παξέρνπλ έλα πιαίζην δηαζθάιηζεο ζπζηεκαηηθήο, αληηθεηκεληθήο θαη 

βαζηδφκελεο ζε ζηνηρεία ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Καζψο πνιιέο θπβεξλήζεηο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ έιεγρνπ είηε σο απαίηεζε είηε σο θαζνδήγεζε γηα 
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ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε ειεγθηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαγλσξηζκέλα πξφηππα.  

πκπεξαζκαηηθά, επεηδή ε ειεγθηηθή είλαη ην θιεηδί ζηελ θαιή δηαθπβέξλεζε ηνπ 

δεκνζίνπ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί κία θαηάιιειε δηαξζξσηηθή δνκή κε επξεία 

εληνιή ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην πιήξεο πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο ή ηεο 

θπβεξλεηηθήο κνλάδαο. Σέινο, ε θπβεξλεηηθή ειεγθηηθή ελδπλακψλεη ηε δηνίθεζε ηνπ 

δεκνζίνπ κε ην λα δηαζθαιίδεη ηελ ππνρξέσζε γηα ινγνδνζία θαη κε ην λα πξνζηαηεχεη ηηο 

θχξηεο αμίεο ηεο θπβέξλεζεο δίλνληαο ηε δηαβεβαίσζε φηη νη δηεπζπληέο θαη νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη δηεπζεηνχλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ κε δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη 

εληηκφηεηα, πέξα απφ ηνπο φπνηνπο λνκηθνχο, πνιηηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο
42

. 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο  

5.1. πκπεξάζκαηα  

Σν επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζπλερψο αιιάδνπλ επνκέλσο, είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε ν ηνκέαο ηεο ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αιιαγέο απηέο κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ, εμειίζζνληαο έηζη ηηο ειεγθηηθέο κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

κεηαβαιιφκελεο αγνξάο. Οη θνξείο θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο 

αγνξάο είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ απηέο ηηο αιιαγέο ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηα 

πξφηππα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

εληαίαο αγνξάο κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θπθινθνξία ησλ 

θηλεηψλ αμηψλ ζε έλα θνηλφ λφκηζκα, δειαδή ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ, νινθιεξσκέλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ζθνπφο απηφο επεηεχρζε κε ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή φισλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξψλ, ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο απφ ην 2005 θαη κεηά.  

Ο θιάδνο ηεο ειεγθηηθήο έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξείαο. χκθσλα κε ηνλ Cadbury (1992), 

ν ξφινο ηεο είλαη ηφζν ηζρπξφο πνπ απνηειεί ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία δηεζλνπνίεζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ αλαπηχρζεθε κεηά ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνθιήζεθε απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ 

εηαηξηψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη έλα απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ έρεη απμήζεη ηηο δηεζλείο ξνέο θεθαιαίσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ειεγθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξνηχπσλ πνπ λα είλαη ελαξκνληζκέλα ζε δηεζλέο επίπεδν, σο κέζν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθδίδνπλ νη εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη 

επελδπηέο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα επελδχζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίνπ. (Gangolly et al., 2002; Wong, 2004). 

 Έλα βηψζηκν παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ εμαξηάηαη απφ κηα ηζρπξή 

αξρηηεθηνληθή δνκή ε νπνία λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ 
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πξνηχπσλ θαη πξαθηηθψλ. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, θαζψο βηψλνπκε ηελ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, νη επελδπηέο θαη ην θνηλφ γεληθφηεξα, έρνπλ 

αλάγθε λα επηβεβαηψλνληαη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ειεχζεξεο απφ απάηεο ή 

ιάζε. Ζ ελαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ ζην 

πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ειέγρνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Wilander et al, 2010). Δλαξκφληζε δελ 

ζεκαίλεη απζηεξή νκνηνκνξθία αιιά κηα ζηαδηαθή ζχγθιηζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

δηαθνξψλ (Leslie, 1985). Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη απφ ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ειεγθηψλ. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη 

πνιιά, φπσο: κεγαιχηεξε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

επελδπηέο, αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, επίηεπμε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη γεληθφηεξε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Βέβαηα, «ε ελαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ δελ 

απνηειεί «παλάθεηα» γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηλψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, φκσο εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο απνθάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κέζσ ηεο έγθπξεο θαη αθξηβήο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

νκάδσλ» (Chowdhury, 2013). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη δηαθνξέο ζηα εζληθά ειεγθηηθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο  κεζφδνπο 

έρνπλ κεησζεί θαηά πνιχ ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ απφ πνιιέο ρψξεο. χκθσλα κε ηνλ Fraser (2010), «Ωο απνηέιεζκα ησλ 

δεζκεχζεσλ απφ ηα κεγαιχηεξα ειεγθηηθά δίθηπα, ζα ππάξρεη θαη ζα ζπλερίδεη λα ππάξρεη 

πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θφζκν, αλεμάξηεηα απφ ηηο εζληθέο απαηηήζεηο».  Ωζηφζν, απφ ηελ 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη παξφιν πνπ έρεη επηηεπρζεί ελαξκφληζε ζε θαιά 

επίπεδα, ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο εμαηηίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  
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Ζ αλάγθε γηα ινγνδνζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππήξρε πάληνηε θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιφγσ ηνπ αβέβαηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

πεξηβάιινληνο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο επηζπκίαο θαη ηεο απαίηεζεο  ησλ πνιηηψλ πξνο 

ηηο θπβεξλήζεηο ψζηε λα ινγνδνηήζνπλ γα ην πψο μνδεχεηαη ην δεκφζην ρξήκα θαη 

απαηηνχλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ επηζπκία απηή γηα ινγνδνζία έρεη 

εληζρπζεί κε ηελ απνθάιπςε πνιιψλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ θαη απαηψλ ζε βάξνο ησλ 

πνιηηψλ θαη νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο (ρσξίο λα λνεζεί βέβαηα φηη νη πνιίηεο δελ θέξνπλ 

θακία επζχλε γηα φια απηά νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη απάηεο).  

Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ είλαη ρξήζηκα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο θαη ππεπζπλφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο 

δηαθζνξάο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςή ηνπο θαη φρη ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηε δηεξεχλεζή ηνπο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ λνκηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πιαηζίσλ, κεηψλνληαο έηζη ηελ απζαίξεηε εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ. Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνλ (Perry, 2000, p. 26) «νη ειεγθηέο είλαη θχιαθεο αιιά φρη watshdogs θαη 

δελ ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα απνθαιχςνπλ ηε δηαθζνξά ή ηελ 

απάηε». 

 «Ο έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά είλαη αλαπφζπαζην κέξνο 

ελφο ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο έρεη ζηφρν λα απνθαιχςεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ 

ηα γεληθψο παξαδεθηά πξφηππα θαζψο θαη λα εληνπίζεη πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ αξρψλ 

ηεο λνκηκφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίαο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, έγθαηξα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ πξφιεςε αθνχζησλ ή εθνχζησλ ιαζψλ θαη παξαηππηψλ» (ISSAI1-Lima 

Declaration). Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ δηαθάλεηα θαη ζηελ 

ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, είλαη νξγαληζκνί πνπ δηελεξγνχλ ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν ησλ εηζνδεκάησλ, ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο θπβέξλεζεο (Kayrak, 2008). πκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε θαη 

δηαηήξεζε ηζρπξφηεξσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεραληζκψλ ινγνδνζίαο κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπο. Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βειηίσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο  θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο (accountability) ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Clark, 
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Martines, Maria Krambia-Kapardis, 2007). Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ πνπ απνηεινχλ 

ηνλ θχξην νξγαληζκφ ειέγρνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (Funell, 1997). Πξνσζνχλ ηελ ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ππεχζπλε θαη δηαθαλή θπβέξλεζε. 

 

πγθεληξσηηθφο πίλαθαο πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ δηεζλψλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

 

Όζνλ αθνξά ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο: 

πγθξηζηκφηεηα  

Τςειφ θφζηνο (βξαρππξφζεζκν) πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειεγθηψλ 

Γηαθάλεηα 

Αμηνπηζηία 

Δγθπξφηεηα 

Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ 

Υξνλνβφξα δηαδηθαζία 

Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θεθαιαίνπ κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ησλ δηεζλψλ επελδχζεσλ 

Τπνβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ πθηζηάκελσλ ειεγθηψλ 

Απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο αγνξέο 

θεθαιαίσλ 

Απνηειεζκαηηθφηεξε δηάζεζε ησλ 

θεθαιαίσλ θαη αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

θεθαιαηαγνξψλ 

Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Μείσζε ηεο εππάζεηαο θαη ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
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  Πίλαθαο 3   

 

ζπζηήκαηνο. 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

Μείσζε ηνπ ―Information Risk‖ 

Γηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ ειεγθηή θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ  εηαηξηψλ 

Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ εζληθνχ-

δεκφζηνπ πινχηνπ. 

Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

δηεζλήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

Απνηξνπή θαη πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ινγνδνζίαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην δεκφζην ζχζηεκα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

Μείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ 

Ηζρπξφηεξνη θαη απνηειεζκαηηθφηεξνη 

κεραληζκνί ινγνδνζίαο κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπο 

Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε 
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5.2.Πξνηάζεηο 

Ωο ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε κειινληηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αλάινγε έξεπλα πνπ λα εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν/νπο θιάδν/νπο ηεο ειιεληθήο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο ή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο πνπ 

εθαξκφδνληαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα ζε θάζε ηνκέα μερσξηζηά θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο 

(ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) απφ ηελ εθαξκνγή απηή. Αθφκε, ζα ήηαλ απαξαίηεηε κηα έξεπλα 

ζε ΜΜΔ (Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο), θαζψο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο 

αιιά θαη ηεο επξχηεξεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο.    
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πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Βηβιηνγξαθίαο  

Όλνκα 

ζπγγξαθέα/Σίηινο 

άξζξνπ 

Τπφζεζε/θνπφο πκπέξαζκα 

 

Anerud K. 

(2007)/―Harmonization of 

Financial Auditing Standards 

in the Public and Private 

Sectors – What Are the 

Differences?‘‘ 

Ζ κειέηε απηή εμεηάδεη ηηο 

δηαθνξέο ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

Tα δηεζλή πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη ζπλαθή κε ηνπο 

ειέγρνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ωζηφζν, ε 

εληνιή ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα  

είλαη γεληθά κεγαιχηεξε, θαη νη ειεγθηέο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε πξφζζεηεο 

παξακέηξνπο. 

Azuma Nubuo (2008)/ The 

framework of INTOSAI 

Government Auditing 

Standards: In the stream of 

International Convergence. 

 

Σν έγγξαθν επηφ εμεηάδεη ην 

πψο έρνπλ ζπζηεκαηνπνηεζεί ηα 

ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ 

INTOSAI ελ κέζσ ηεο δηεζλνχο 

ζχγθιηζεο απηψλ ησλ πξνηχπσλ. 

Ο INTOSAI, κέιε ηεο νπνίαο είλαη 

εγρψξηα αλψηαηα φξγαλα ειέγρνπ ησλ 

ρσξψλ, έρεη αλαπηχμεη πξφηππα θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο θπβέξλεζεο σο ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηηο ρψξεο κέιε, θαη ηψξα εξγάδεηαη γηα ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ 

θαη  γηα ηελ ζχγθιηζε κε ηα ΓΔΠ, ε νπνία 

είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ιφγσ 

δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ ειέγρνπ ζηνλ 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. 

Belverd E. Needles Jr., Sridhar 

Samamoorti and Sandra Waller 

Shelton (2002)/. The Role of 

International Auditing in the 

Improvement of International 

Financial Report 

ε απηήλ ηελ έξεπλα 

πεξηγξάθεηαη ε ζχγθιηζε ησλ 

δηάθνξσλ δπλάκεσλ πνπ 

ηνλίδνπλ ηελ ζεκαζία ησλ 

αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ σο 

βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

βειηίσζεο ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο.  

Οη θαλνληζκνί θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο 

ησλ ειέγρσλ απνηεινχλ θξίζηκνη 

παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε πςειήο 

πνηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο . Ζ IFAC έρεη θάλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ ηεο σο παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ 

ξχζκηζεο θαη πξνψζεζεο  ηνπ 

επαγγέικαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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 ησλ βειηηψζεσλ ζηα πξφηππα θαη ηε 

ζπκκφξθσζε.  

Bode Stefan (2007)/ The 

problems of international 

auditing harmonization 

Απηφ ην δνθίκην παξέρεη κηα 

αλάιπζε ησλ πνιιψλ εκπνδίσλ 

πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

ΓΔΠ. 

 

Παξφιν πνπ πνιιέο ρψξεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηα ΓΔΠ, ππάξρνπλ αθφκα 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε πιήξσο 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ιφγσ πνιιψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπσο 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, 

γισζζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

κνξθσηηθψλ. 

Borge Magnus (2001)/ 

Supreme Audit Institutions–

Their Roles in Combatting 

Corruption and Providing 

Auditing and Accounting 

Standards and Guidelines. 

 

 

Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ-Ο 

ξφινο ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ.  

Ζ θχξηα ζπκβνιή ηνπ ΑΟΔ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

έγθεηηαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, 

ππνζηεξίδνληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξάμεηο 

δηαθζνξάο θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

θαιήο δηαθπβέξλεζεο. 

Bjarne Mørk-Eidem (2004)/ 

Audit of International 

Institutions: Guidance for 

Supreme Audit Institutions 

(SAIs). 

. 

 

To άξζξν απηφ πεξηγξάθεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ειέγρνπ ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ. 

 

Σα  Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ (ΑΟΔ) 

ζηνρεχνπλ ζηελ  θαιή δηαθπβέξλεζε, 

ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, θαη πηζηεχνπλ  αθξάδαληα 

φηη  θαιά νξγαλσκέλα θαη αλεμάξηεηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν  θαη πην δηαθαλή 

έιεγρν ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία 

ησλ. 

Burnaby P., Abdolmohammadi 

M., Hass S., Sarens G. and 

Allegrini M., (2009)/ Usage of 

Internal Auditing Standards by 

Ζ κειέηε απηή ζπγθξίλεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

Πξνηχπσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζε πέληε 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Βειγίνπ, 

ηεο Ηηαιίαο, ησλ Κάησ Υσξψλ, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία θαη ηηο 

ΖΠΑ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο ρξήζεο 
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companies in the United States 

and select European countries. 

ρψξεο γηα λα θαζνξίζεη εάλ 

ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ζε δηάθνξα κέξε 

ηνπ θφζκνπ. 

ησλ πξνηχπσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε  ησλ  

εξσηεζέλησλ  κε ηα πξφηππα ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθά επίπεδα 

δηαθχκαλζεο ησλ απαληήζεσλ αλά ρψξα. 

Γηα ην πξφηππα 1300, Αμηνπηζηίαο θαη 

Βειηίσζεο Πνηφηεηαο Πξνγξάκκαηνο, θαη 

2600, ην ςήθηζκα ηεο απνδνρήο ηεο 

Γηνίθεζεο Κηλδχλσλ, νη εξσηεζέληεο 

δείρλνπλ πςειά επίπεδα κε 

ζπκκφξθσζεο. 

Burns Jennifer, Fogarty John 

(2010)/ Approaches to auditing 

standards and their possible 

impact on auditor behavior.  

. 

 Σν άξζξν απηφ πεξηγξάθεη ην 

ξφιν ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, 

ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

θαζνξηζκνχο πξνηχπσλ, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ. 

Διεγθηηθά πξφηππα πςειήο πνηφηεηαο 

πξνσζνχλ ηελ άζθεζε ηεο ειεγθηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ειεγθηέο  κε ηξφπν 

πνπ ζπκβάιιεη ζε απνδνηηθφηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν. 

Blume Lorenz, Voight Stefan 

(2007)/ Supreme Audit 

Institutions: Supremely 

Superfluous? A Cross Country 

Assessment. 

. 

Ζ κειέηε απηή αμηνινγεί ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ζε 

ηξεηο κεηαβιεηέο, δειαδή, ηελ 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. 

Απφ ηελ κειέηε απηή δελ κπνξεί λα βγεη 

θάπνην ζπκπέξαζκα θαζψο γηα λα 

απαληεζεί ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

θάπνην ΑΟΔ θαη ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ, 

σζηφζν απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν 

θαζψο φιεο νη ρψξεο έρνπλ θάπνηα κνξθή 

ΑΟΔ. 

Chowdhury Anwaruddin 

(2013)/ Harmonisation of 

financial reporting and audit 

practices-Bangladesh 

perspective. 

 

Σν άξζξν απηφ πξαγκαηεχεηαη 

ηελ ελαξκφληζε ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

ειέγρνπ. 

Ζ θπβέξλεζε, νη επηρεηξήζεηο, νη 

ειεγθηηθνί θνξείο θαη ην θνηλφ πξέπεη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επθνιφηεξε εθαξκνγή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ε εθαξκνγή 

ησλ ΓΔΠ δελ απνηειεί «παλάθεηα» γηα 
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φια ηα νηθνλνκηθά δεηλά πνπ επηθξαηνχλ 

ζηα ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο θαη ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

Combarros José LuisLópez 

(2000)/ Accounting and 

financial audit harmonization 

in the European Union. 

Σν άξζξν απηφ εμεηάδεη ηελ 

εμέιημε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

ζηελ Δ.Δ.  θαη ην πψο κπνξνχλ 

λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 

ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. 

χκθσλα κε ηελ κειέηε απηή ε 

ελαξκφληζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

δηεζλή πξφηππα (ινγηζηηθά, ειεγθηηθά θαη 

πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο). 

Clark Colin, De Martines 

Michael, Krambia-Kapardis 

Maria (2007)/Audit quality 

attributes of European Union 

Supreme Audit Institutions. 

 

Σν άξζξν απηφ κειεηάεη  

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ειέγρνπ ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, εθηφο απφ 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε λνκνζεζία 

είλαη ζησπειή  δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ 

επαξθή αλεμαξηεζία ησλ ΑΔΟ απφ ην 

εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο θπβέξλεζεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη δηαηάμεηο γηα ηε 

ινγνδνζία ησλ ΑΟΔ ζην θνηλνβνχιην 

είλαη θάπσο αζζελέζηεξεο. 

Dellaportas Steven (2008) 

/Internationalising Auditig 

Standards.  

ην άξζξν απηφ παξνπζηάδνληαη 

νη  απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζηελ Απζηξαιία 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ κεζφδσλ. 

ηελ Απζηξαιία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειεγθηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ σο βάζε ηα 

ΓΔΠ  θαη  είλαη πξνζαξκνζκέλα 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο ηνπ θξάηνπο.  

Dunn L., (2002)/ 

Harmonization of Financial 

Reporting and Auditing Across 

Coultural Boundaries. 

Απηφ ην άξζξν κειεηά ηελ 

δηάδνζε ησλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ ζε φιεο ηηο 

ρξεκαηαγνξέο ηνπ θφζκνπ ελψ 

παξάιιεια εθηηκά ηνλ ξφιν ησλ 

ειεγθηηθψλ κεζφδσλ ζην 

πιαίζην επηβνιήο ησλ 

ινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

Ζ έξεπλα απηή έδεημε φηη ηα ΓΛΠ δελ 

είλαη πιένλ επηινγή αιιά έλαο ζεζκφο θαη 

φηη είλαη αλάγθε φινο ν θφζκνο θαη 

θπξίσο νη ΖΠΑ λα πηνζεηήζνπλ ΓΛΠ. 

Δπίζεο,  ηα ινγηζηηθά πξφηππα είλαη 

αιιειέλδεηα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα 

θαζψο θαιά ΓΛΠ δελ έρνπλ λφεκα ρσξίο 

ηζρπξά ΓΔΠ. 

Evans A., (2008)/ The Role of 

Supreme Audit Institutions in 

 Ζ εξγαζία απηή εμεηάδεη ηελ 

ζπκβνιή ησλ Αλσηάησλ 

Κεληξηθφο ξφινο ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε 
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Combating Corruption. Οξγάλσλ Διέγρνπ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

ηεο δηαθζνξάο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

ρξεζηή δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε 

ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ 

κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο 

νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ 

Houyoux Nathalie θαη 

Schockaert Dries (2007) 

International Standards on 

Auditing within the European 

Union. 

 

Σν άξζξν απηφ δείρλεη ηε 

ζεκαζία ησλ ΓΔΠ φπσο έρνπλ 

ζεζπηζηεί απφ ην IAASB. 

Δπίζεο, πξαγκαηεχεηαη ηελ 

εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζέζπηζεο ησλ ΓΔΠ.   

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα εθαξκνζηεί ην 

ζχλνιν ησλ ΓΔΠ απφ φιεο ηηο ρψξεο  ηεο 

Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιήξε 

ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ κε ηα 

ΓΔΠ. 

Haron H., Chambers A., Ramsi 

R. and Ismail I., (2004) / The 

reliance of external auditors on 

internal auditors. 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα 

θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ νη 

εμσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. 

Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε ―εξγαζία‖ 

θαη ε ―ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά θξηηήξηα 

γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο λα θξίλνπλ 

ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Δλψ, ε ―αληηθεηκεληθφηεηα‖ ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ απνηειεί 

ζεκαληηθφ θξηηήξην.  

Hagerty John, Gielen Fredric, 

Christina Anna, Barros Hirata 

(2004)/ Ηmplementation of 

International  accounting and 

auditing standards.  

Ζ εξγαζία απηή εμεηάδεη ηηο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ 

Πξνηχπσλ. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ είλαη νη ρψξεο λα 

δψζνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο ξπζκηζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο. H εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε αλάπηπμεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Jashanica Arta, Wilander Johan 

and Lin Yina (2010)/ 

Differences in auditing 

standards - A study about 

auditing standards in China, 

Kosovo and Sweden.  

Ζ εξγαζία απηή κειεηάεη ηηο 

δηαθνξέο ζηα ειεγθηηθά πξφηππα 

ζηελ Κίλα, Κφζζνβν θαη 

νπεδία.  

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ νη 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

απηψλ έρνπλ πνιχ κεγάιν αληίθηππν ζηνλ 

θιάδν ηεο ειεγθηηθήο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

νη ειεγθηέο αζθνχλ ην επάγγεικα.   
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Jankovic Sandra, Ivankovic 

Gordana, Jerman Mateja 

(2005)/ Harmonization of 

Audit Regulation in the 

European Union – A Cace of 

Croatia and Slovenia.                       

Δλαξκφληζε ησλ ειεγθηηθψλ 

θαλνληζκψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.  

Πξνθεηκέλνπ νη εμεηαδφκελεο ρψξεο  λα 

επηηχρνπλ εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ 

απαηηνχληαη: 

 Τςειή πνηφηεηα εθπαίδεπζεο. 

 πλερήο εθπαίδεπζε. 

 Απζηεξέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ειεγθηψλ. 

 Kohler Annette G., M.A 

(2009)/ Evaluation of the 

Possible Adoption of 

International Standards on 

Auditing (ISAs) in the EU. 

Δθηίκεζε ηεο πηζαλήο 

πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε .  

Μφλν ην 56% ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εζληθά πξφηππα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί σο ΓΔΠ, ελψ ηα άιια 

θξάηε κέιε ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

εζληθά πξφηππα πνπ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηα ΓΔΠ. 

King Chula G.,(1999)/ The 

measurement of harmonization 

in the form and content of the 

Auditor‘s Report in EU. 

.  

Ζ εξγαζία απηή κειεηάεη ην 

βαζκφ ελαξκφληζεο φζνλ αθνξά 

ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

Έθζεζεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

ελαξκφληζε ζε ηξία απφ ηα πέληε ζηνηρεία 

ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή σο πξνο ηε 

κνξθή. Δλαξκφληζε δελ ππάξρεη γηα ηα 

ππφινηπα δχν ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ζρεκαηηζκφ, νχηε ππάξρεη γηα θάπνην 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν. 

Kayrak Musa (2007)/ Evolving 

challenges for Supreme Audit 

Institutions in struggling with 

corruption. 

Σν άξζξν απηφ κειεηάεη ηηο 

εμειηζζφκελεο πξνθιήζεηο γηα 

ηα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ 

ζηε κάρε ηνπο κε ηε δηαθζνξά. 

Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ΑΟΔ πνπ 

έρνπλ νηθνλνκηθέο, νξγαλσηηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο αξκνδηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία θαζψο θαη ηελ 

εληνιή ειέγρνπ πνπ εγγπάηαη απφ ην 

ζχληαγκα θαη ηνπο λφκνπο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

δηαθζνξάο κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ινγνδνζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ηεο δεκφζηαο  

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Krinshansing Pran (2012)/. 

Auditing and Reporting in 

Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

Ζ δηθαζηηθή αλεμαξηεζία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λνκηθνχ 
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European analysis using 

country level data. 

 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ δχλακε ηνπ 

ειέγρνπ θαη ησλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. 

πιαηζίνπ, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εηαηξηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, νη 

δπλάκεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο 

θαη ε έθηαζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε επξσπατθφ επίπεδν έρνπλ 

ζνβαξφ αληίθηππν  ζηελ δχλακε ηνπ 

ειέγρνπ θαη ησλ πξνηχπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. 

Lim Kenny Z. and Chan K. 

Hung (2000)/ Auditing 

Standards in Chine. 

 

Σν άξζξν απηφ εμεηάδεη ηα 

Διεγθηηθά πξφηππα ζηελ Κίλα.  

Σν ζπκβνχιην ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ηεο 

Κίλαο νινθιήξσζε πξφζθαηα ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ζπλερνχο θαη νινθιεξσκέλεο ζχγθιηζεο 

κε ηα ΓΔΠ. Δπηηεχρζεθε πιήξεο ζχγθηζε 

κε ηα αλαζεσξεκέλα Κηλέδηθα ειεγθηηθά 

πξφηππα πνπ θπθινθφξεζαλ επίζεκα ην 

2010.  

Mautz R., (1984)/ Internal and 

external auditors: how do they 

relate. 

Ζ εξγαζία απηή κειεηάεη ηελ 

ζπζρέηηζε ησλ εζσηεξηθψλ κε 

ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.  

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξνο 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη 

λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ. 

Nikodem Andras, Istvan Bibo 

University (2004) 

Constitutional Regulation of 

Supreme Audit Institutions in 

Central Europe in a 

Comparative Perspective. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη ε ζχγθξηζε ησλ ησλ 

Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ  

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε. 

 

Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ  

ζπληαγκαηηθψλ, λνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ  ζπζηεκάησλ 

ησλ ρσξψλ. Γηαθέξνπλ σο πξνο ηελ δνκή 

θαη  ην ιεηηνπξγηθφ ηξφπν. Ζ νκνηφηεηα 

είλαη φηη φια ηα ΑΟΔ  δηνηθνχληαη απφ 

έλαλ πξφεδξν. 
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Riisla Katrin (2011)/  

The Development and 

Harmonization of the Audit 

Report -Evidence from Europe.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη ε εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο 

θαη ελαξκφληζεο ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ ζηελ Δπξψπε. 

. 

 

Ηζρπξέο εζληθέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηελ 

πνηθηιία ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ. Ωζηφζν, 

ε κειέηε δείρλεη κηα ηάζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

εθζέζεσλ ειέγρνπ. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ 

θαηαδεηθλχνπλ αχμεζε ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Οη ππνρξεσηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

πξνηχπσλ ΓΠΥΠ θαη ηεο φγδνεο νδεγίαο 

είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ.  

Roussey R., (1991)/ 

Developing International 

Accounting and Auditing 

Standards. 

Σν άξζξν απηφ εμεηάδεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ. 

Ζ κειέηε απηή έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο θηλνχληαη πξνο ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ. Ωζηφζν, εμαθνινπζεί λα είλαη 

κηα δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ δεθαεηίεο 

γηα λα νινθιεξσζεί.  

Stapenhurst Rick &Titsworth 

Jack (2002)/ Features and 

Functions of Supreme Audit 

Institutions.  

Ζ κειέηε απηή πεξηγξάθεη ηα 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

Λεηηνπξγίεο ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ. 

 

 Σα Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ είλαη 

ρξήζηκα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε  ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ. 

Steven Dellaportas, Yapa 

Senarath, Sivanantham 

Sivakaran (2008)/ 

Internationalising Auditing 

Standards. 

Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη 

απφςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Απζηξαιίαο 

φζνλ αθνξά ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ΓΔΠ.. 

Οη ηειεπηαία νδεγία γηα ηα ειεγθηηθά 

πξφηππα πνπ θπθινθφξεζε  ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2005 ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηελ Απζηξαιία 

πνπ έρνπλ σο βάζε ηα ΓΔΠ  θαη έρνπλ 

ειάρηζηε απφθιηζε απφ απηά.  

Tagi Sagafi-Nejad, L.Murphy 

Smith and Kun Wang, (2008)/ 

Going International.  

Απηφ ην άξζξν εμεηάδεη ην ξφιν 

ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ζηε 

ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία.  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα 

https://openknowledge.worldbank.org/discover?fq=author_filter%3Astapenhurst%2C%5C+rick%5C%0A%5C%7C%5C%7C%5C%7C%5C%0AStapenhurst%2C%5C+Rick
https://openknowledge.worldbank.org/discover?fq=author_filter%3Atitsworth%2C%5C+jack%5C%0A%5C%7C%5C%7C%5C%7C%5C%0ATitsworth%2C%5C+Jack
https://openknowledge.worldbank.org/discover?fq=author_filter%3Atitsworth%2C%5C+jack%5C%0A%5C%7C%5C%7C%5C%7C%5C%0ATitsworth%2C%5C+Jack
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Πίλαθαο4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δηεζλή ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά πξφηππα. 

Σα ΓΔΠ θεξδίδνπλ απμαλφκελε απνδνρή, 

κε πνιπάξηζκεο ρψξεο λα επηζπκνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ηψξα ή ζην κέιινλ.  

Zhou Haiyan (2003)/ The 

Impact of Increased 

Accounting Disclosure of 

Informatin Asymmetry.  

ην άξζξν απηφ κειεηψληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ηξηψλ 

νκάδσλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ 

ζηελ ζηελ αζπκκεηξία ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζε κηα 

αλαδπφκελε νηθνλνκία(Κίλα). 

Οη θαλνληζκνί ειέγρνπ κπνξνχλ 

καθξνπξφζεζκα θαη ζε κφληκε βάζε λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αζπκκεηξίαο 

ηεο πιεξνθφξεζεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο. 
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5.4. Παξαξηήκαηα 

Α.Υψξεο πνπ έρνπλ ηδξχζεη ΑΟΔ θαη νλνκαζίεο ηνπο. 

               ΥΧΡΑ 

 

                           Αλψηαηα 

                     Όξγαλα Διέγρνπ 

 

 Afghanistan 

 The Control and Audit Office of the Transitional 

Government of the Islamic Republic of Afghanistan 

 Albania  State Supreme Audit 

 Algeria  Court of Auditors 

 Andorra  Court of Auditors 

 Angola  Tribunal de Contas 

 Antigua and Barbuda  The Social Security Annex 

 Argentina  Auditoría General de la Nación 

 Armenia  Chamber of Control of the Republic of Armenia 

 Australia  Australian National Audit Office 

 Austria  Rechnungshof 

 Azerbaijan  Chamber of Accounts 

 Bahamas  Department of the Auditor General 

 Bahrain  National Audit Court 

 Bangladesh  Office of the Comptroller and Auditor General 

 Barbados  Auditor General's Office 

 Belarus  State Control Committee 

 Belgium  Rekenhof - Cour des Comptes 

 Belize  The Office of the Auditor General 

 Benin  Chambre des Comptes de la Cour Suprême 

 Bhutan  Royal Audit Authority 

 Bolivia  Contraloría General del Estado 

 Bosnia and Herzegovina  Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 

 Botswana  Office of the Auditor General 

 Brazil  Tribunal de Contas da União 

 Brunei Darussalam  Auditor General of Brunei Darussalam 

 Bulgaria  Smetna Palata 

 Burkina Faso  Cour des Comptes 

 Burundi  Inspection Générale de l'Etat 

 Cambodia  National Audit Authority of Cambodia 

 Cameroon  Contrôle Supérieur de l'État 

http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/afghanistan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/albania.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/algeria.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/andorra.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/angola.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/antigua_and_barbuda.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/argentina-1.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/armenia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/australia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/austria.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/azerbaijan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bahamas.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bahrain.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bangladesh.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/barbados.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/belarus.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/belgium.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/belize.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/benin.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bhutan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bolivia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bosnia_and_herzegovina.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/botswana.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/brazil.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/brunei_darussalam.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/bulgaria.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/burkina_faso.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/burundi.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cambodia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cameroon.html
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 Canada  Office of the Auditor General 

 Cape Verde  Tribunal de Contas 

 Central African Republic  Inspection Général d'Etat 

 Chad  Cour Suprême du Tchad 

 Chile  Contraloria General de la República 

 China  National Audit Office of the People's Republic of 

China (CNAO 

 Colombia  Contraloria General de la República 

 Congo  Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire 

 Congo, Democratic Republic 

of the 

 Cour des Comptes 

 Cook Islands  Cook Islands Audit Office 

 Costa Rica  Contraloria General de la República 

 Côte d'Ivoire  Chambre des Comptes 

 Croatia  Drzavni Ured za Reviziju 

 Cuba  Contraloría General de la República de Cuba 

 Cyprus  Audit Office of the Republic 

 Czech Republic  Nejvyssi kontrolni Urad 

 Denmark  Rigsrevisionen 

 Djibouti  Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire 

 Dominica  Audit Department 

 Dominican Republic  Camara de Cuentas 

 Ecuador  Contraloria General del Estado 

 Egypt  Accountability State Authority (ASA) 

 El Salvador  Corte de Cuentas de la República 

 Equatorial Guinea  Direccion General de Control Financiero 

 Eritrea  Office of the Auditor General (OAG) 

 Estonia  Riigikontroll 

 Ethiopia  Office of the Federal Auditor General 

 Fiji  Auditor - General's Office 

 Finland  National Audit Office of Finland 

 France  Cour des Comptes 

 Gabon  Cour des Comptes 

 Gambia  Auditor General's Office 

 Georgia  State Audit Office of Georgia 

 Germany  Bundesrechnungsh 

http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/canada.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cape_verde.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/central_african_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/chad.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/chile.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/china.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/colombia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/congo.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/congodemocratic_republic_of_the.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/congodemocratic_republic_of_the.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cook_islands.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/costa_rica.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cote_divoire.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/croatia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cuba.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/cyprus.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/czech_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/denmark.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/djibouti.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/dominica.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/dominican_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/ecuador.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/egypt.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/el_salvador.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/equatorial_guinea.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/eritrea.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/estonia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/ethiopia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/fiji.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/finland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/france.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/gabon.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/gambia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/georgia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/germany.html
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 Ghana  Office of the Auditor General 

 Greece  Court of Audit 

 Grenada  Audit Department 

 Guatemala  Contraloría General de Cuentas 

 Guinea  Cour des Comptes 

 Guinea-Bissau  Avenida Pansau na Isna 

 Guyana  Office of the Auditor General 

 Haiti  Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 

Administratif 

 Holy See / Vatican City State  Praefectura Rerum Oeconomicarum Sanctae Sedis 

 Honduras  Tribunal Superior de Cuentas 

 Hungary  Allami Számvevöszék 

 Iceland  Rikisdendurskodun 

 India  Office of the Comptroller and Auditor General 

 Indonesia  Badan Pemeriksa Keuangan 

 Iran (Islamic Republic of)  Supreme Audit Court 

 Iraq  Federal Board of Supreme Audit 

 Ireland  Office of the Comptroller and Auditor General 

 Israel  State Comptroller's Office 

 Italy  Corte dei Conti 

 Jamaica  Audit Department 

 Japan  Board of Audit of Japan 

 Jordan  Divan Al Muhasabeh 

 Kazakhstan  Accounts Committee for Control over Execution of 

the Republican Budget 

 Kenya  Kenya National Audit Office (KENAO) 

 Kiribati  Kiribati National Audit Office 

 Korea   Board of Audit and Inspection (BAI) 

 Kuwait  State Audit Bureau 

 Kyrgyzstan  The Accounts Chamber of the Kyrgyz Republic 

 Lao Peoples Democratic 

Republic 

 State Audit Organization 

 Latvia  Latvijas Republikas Valsts kontrole 

 Lebanon  Cour des Comptes 

 Lesotho  Office of the Auditor General 

 Liberia  General Auditing Commission 

 Libya  Audit Bureau 

http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/ghana.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/greece.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/grenada.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/guatemala.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/guinea.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/guinea_bissau.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/guyana.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/haiti.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/holy_see_vatican_city_state.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/honduras.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/hungary.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/iceland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/india.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/indonesia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/iran_islamic_republic_of.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/iraq.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/ireland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/israel.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/italy.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/jamaica.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/japan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/jordan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/kazakhstan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/kenya.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/kiribati.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/korea_republic_of.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/kuwait.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/kyrgyzstan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/lao_peoples_democratic_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/lao_peoples_democratic_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/latvia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/lebanon.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/lesotho.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/liberia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/libyan_arab_jamahiriya.html
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 Liechtenstein  Finanzkontrolle des Fürstentums Liechtenstein 

 Lithuania  Valstybes kontrole 

 Luxembourg  Cour des Comptes 

 Madagascar  Chambre des Comptes 

 Malawi  National Audit Office 

 Malaysia  Jabatan Audit Negara 

 Maldives  Auditor General's Office 

 Mali  Contrôle Général des Services Publics 

 Malta  National Audit Office 

 Marshall Islands  Office of the Auditor General 

 Mauritanie  Cour des Comptes de la République Islamique de 

Mauritanie 

 Mauritius  National Audit Office 

 Mexico  Auditoría Superior de la Federación 

 Micronesia (Federated States 

of Micronesia) 

 Office of the Public Auditor 

 Moldova  Curtea de Conturi a Republicii Moldova 

 Monaco  Commission Supérieure des Comptes de la 

Principauté 

 Mongolia  Mongolian National Audit Office (MNAO) 

 Montenegro  State Audit Institution of Montenegro 

 Morocco  Cour des Comptes 

 Mozambique  Tribunal Administrativo 

 Myanmar  Office of the Auditor General of the Union 

 Namibia  Office of the Auditor-General 

 Nauru  Audit Department 

 Nepal (Federal Democratic 

Republic of) 

 Office of the Auditor General 

 Netherlands  Algemene Rekenkamer 

 Netherlands Antilles  Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen 

 New Zealand  Office of the Controller and Auditor-General 

 Nicaragua  Edificio Contraloría General de la República - 

frente al Banco Central de Nicaragua 

 Niger  Cour des comptes 

 Nigeria  Office of the Auditor-General for the Federation 

 Norway  Riksrevisjonen 

 Oman  State Audit Institution 

http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/liechtenstein.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/lithuania.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/luxembourg.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/madagascar.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/malawi.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/malaysia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/maldives.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mali.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/malta.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/marshall_islands.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mauritanie.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mauritius.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mexico.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/micronesia_federated_states_of_micronesia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/micronesia_federated_states_of_micronesia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/moldova.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/monaco.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mongolia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/montenegro.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/morocco.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/mozambique.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/myanmar.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/namibia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/nauru.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/nepal.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/nepal.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/netherlands.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/netherlands_antilles.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/new_zealand.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/nicaragua.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/niger.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/nigeria.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/norway.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/oman.html
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 Pakistan  Office of the Auditor-General of Pakistan 

 Palau  Office of the Public Auditor 

 Panama  Contraloría General de la República de Panamá 

 Papua New Guinea  Auditor General's Office 

 Paraguay  Contraloría General de la República 

 Peru  Contraloria General de la República 

 Philippines  Commission on Audit 

 Poland  Najwyzsza Izba Kontroli 

 Portugal  Tribunal de Contas 

 Puerto Rico  Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico 

 Qatar  Audit Bureau 

 Romania  Curtea de Conturi a României 

 Russian Federation  Accounts Chamber of the Russian Federation 

(Schetnaya Palata) 

 Rwanda  Office of the Auditor General 

 Saint Kitts and Nevis  National Audit Office 

 Saint Lucia  Office of the Director of Audit 

 Saint Vincent and the 

Grenadines 

 Audit Office 

 Samoa  Samoa Audit Office 

 São Tomé and Príncipe  Tribunal de Contas 

 Saudi Arabia  General Auditing Bureau 

 Senegal  Cour des Comptes 

 Serbia  Drzavna revizorska institucija (DRI) 

 Sierra Leone  Audit Service Sierra Leone 

 Singapore  Auditor-General's Office 

 Slovakia  Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky 

 Slovenia  Računsko sodišče 

 Solomon Islands  Office of the Auditor General 

 Somalia  Jalle Hantidhawraka-GUUD 

 South Africa  Auditor-General of South Africa 

 South Sudan  National Audit Office 

 Spain  Tribunal de Cuentas 

 Sri Lanka  Auditor General's Department 

 Sudan  National Audit Chamber 

 Suriname  Rekenkamer van Suriname 

http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/pakistan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/palau.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/panama.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/papua_new_guinea.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/paraguay.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/peru.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/philippines.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/poland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/portugal.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/puerto_rico.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/qatar.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/romania.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/russian_federation.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/rwanda.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/saint_kitts_and_nevis.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/saint_lucia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/saint_vincent_and_the_grenadines.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/saint_vincent_and_the_grenadines.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/samoa.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/sao_tome_and_principe.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/saudi_arabia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/senegal.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/serbia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/sierra_leone.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/singapore.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/slovakia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/slovenia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/solomon_islands.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/somalia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/south_africa.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/south_sudan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/spain.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/sri_lanka.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/sudan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/suriname.html
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 Swaziland  Office of the Auditor General 

 Sweden  Riksrevisionen 

 Switzerland  Eidgenössische Finanzkontrolle 

 Syrian Arab Republic  The Central Organization of Financial Control 

 Tajikistan  Accounts Chamber of the Republic of Tajikistan 

 Thailand  Office of the Auditor General of Thailand 

 The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

 Drzaven zavod za revizija, State Audit Office 

 Timor-Leste  Tribunal de Recurso 

 Togo  Inspection Générale d'Etat 

 Tonga  Audit Department 

 Trinidad and Tobago  Auditor General's Department 

 Tunisia  Cour des Comptes 

 Turkey  Sayistay Baskanligi 

 Tuvalu  Office of the Auditor General 

 Uganda  Office of the Auditor General 

 Ukraine  Accounting Chamber of Ukraine 

 United Arab Emirates  State Audit Institution 

 United Kingdom  National Audit Office 

 United Republic of Tanzania  National Audit Office 

 United States of America  Government Accountability Office 

 Uruguay  Tribunal de Cuentas de la República 

 Vanuatu The Auditor General's Office 

 Venezuela  Contraloria General de la República 

 Viet Nam  Office of the State Audit 

 Yemen Central Organization for Control and Auditing 

 Zambia Office of the Auditor Genera 

 Zimbabwe Office of the Comptroller and Auditor General 

    Πίλαθαο 5. Πεγή: www.issai.org 

 

Β.  Γηεζλή ειεγθηηθά θαη ινγηζηηθά πξφηππα ηδησηηθνχ ηνκέα (IAS) 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Ηδησηηθνχ Σνκέα (IAS)
43
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http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/swaziland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/sweden.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/switzerland.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/syrian_arab_republic.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/tajikistan.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/thailand.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/timor_leste.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/togo.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/tonga.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/trinidad_and_tobago.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/tunisia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/turkey.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/tuvalu.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/uganda.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/ukraine.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/united_arab_emirates.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/united_kingdom.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/united_republic_of_tanzania.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/united_states_of_america.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/uruguay.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/vanuatu.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/venezuela.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/viet_nam.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/yemen.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/zambia.html
http://www.intosai.org/about-us/organisation/membership-list/national-sais/members/zimbabwe.html
http://www.iasplus.com/
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∆ΛΠ 1 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» 

∆ΛΠ 2 «Απνζέκαηα» 

∆ΛΠ 7 «Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ» 

∆ΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο 

Δθηηκήζεηο θαη Λάζε»  

∆ΛΠ 10 «Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ» 

∆.Λ.Π 11 «Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο» 

∆ΛΠ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» 

∆ΛΠ 14 «Οηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο θαηά Σνκέα» 

∆ΛΠ 16 «Δλζψκαηα Πάγηα» 

∆ΛΠ 17 «Μηζζψζεηο» 

∆ΛΠ 18 «Έζνδα» 

∆ΛΠ 19 « Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

∆ΛΠ 20 «Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ» 

∆ΛΠ 21 «Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο» 

∆ΛΠ 23 «Κφζηνο Γαλεηζκνχ» 

∆ΛΠ 24 « Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ» 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο» 

∆ΛΠ 28  «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο» 

∆ΛΠ 29 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ κε 

Τπεξπιεζσξηζκφ» 
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∆ΛΠ 30 «Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο 

Σξαπεδψλ» 

∆ΛΠ 31 «Δπελδχζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο» 

∆ΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη 

παξνπζίαζε» 

ΓΛΠ 33 «Κέξδε αλά Μεηνρή» 

∆ΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

∆ΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ» 

∆ΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη 

Δλδερφκελεο Απαηηήζεηο» 

ΓΛΠ 38 «Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ» 

∆ΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε» 

∆ΛΠ 40  «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» 

∆ΛΠ 41  «Γεσξγία» 

        Πίλαθαο 6  

Γ. Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα δεκφζηνπ ηνκέα (IPSAS) 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκφζηνπ Σνκέα (IPSAS)
44

   

IPSAS ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ 

ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΓΛΠ 

IPSAS 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ΓΛΠ 1 

IPSAS 2 Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ ΓΛΠ 7 

                                                           
44

 Delloitte 2009, ‗IPSAS Summary: International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)‘, Draft April 

2009  
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IPSAS 3 Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ 

Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λαζψλ 

ΓΛΠ 8 

IPSAS 4 Δπηδξάζεηο Μεηαβνιψλ ησλ Σηκψλ 

πλαιιάγκαηνο  

ΓΛ 

Π 21 

IPSAS 5 Κφζηνο Γαλεηζκνχ ΓΛΠ 23 

IPSAS 6 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο 

ΓΛΠ 27 

IPSAS 7 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο  ΓΛΠ 28 

IPSAS 8 πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο  ΓΛΠ 31 

IPSAS 9 Έζνδα απφ πλαιιαγέο  ΓΛΠ 18 

IPSAS 10 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε 

Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκηέο  

ΓΛΠ 29 

IPSAS 11 Καηαζθεπαζηηθά πκβφιαηα ΓΛΠ 11 

IPSAS 12 Απνζέκαηα ΓΛΠ 2 

IPSAS 13 Μηζζψζεηο ΓΛΠ 17 

IPSAS 14 Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Αλαθνξάο  ΓΛΠ 10 

IPSAS 15 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα:Γλσζηνπνίεζε θαη 

Παξνπζίαζε-Αληηθαηαζηάζεθε απφ IPSAS 28 

θαη 30 

 

IPSAS 16 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  ΓΛΠ 40 

IPSAS 17 Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο ΓΛΠ 16 

IPSAS 18 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα  ΓΛΠ 14 

IPSAS 22 Γλσζηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 
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IPSAS 23 Έζνδα απφ αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο (θφξνη 

θαη κεηαθνξέο) 

 

IPSAS 24 Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο   

 

IPSAS 25 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  ΓΛΠ 19 

IPSAS 26 Απνκείσζε ησλ ηακεηαθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ παξαγσγήο   

ΓΛΠ 36 

IPSAS 27 Γεσξγία ΓΛΠ 41 

IPSAS 28 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε ΓΛΠ 32 

IPSAS 29 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

επηκέηξεζε 

ΓΛΠ 39 

IPSAS 30 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο  ΓΛΠ 7 

IPSAS 31 Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  ΓΛΠ 38 

       Πίλαθαο 7 

 

Γ. Γηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα (ISA) 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (ISA)
45

 

ΓΠΔ  Πξφηππν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ SQCS 

 Σν παξφλ Γηεζλέο Πξφηππν Γηθιίδσλ Πνηφηεηαο (ΓΠΓΠ) αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο κηαο 

ινγηζηηθήο επηρείξεζεο γηα ην ζχζηεκα δηθιίδσλ πνηφηεηαο απηήο ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη 

επηζθνπήζεηο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιιεο αλαζέζεηο δηαζθάιηζεο θαη ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ. Ο ζθνπφο ηεο ινγηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη λα ζεζπίζεη θαη λα δηαηεξεί έλα 

ζχζηεκα δηθιίδσλ πνηφηεηαο ην νπνίν ζα ηεο παξέρεη ιεινγηζκέλε δηαζθάιηζε φηη: 

                                                           
45

 http://www.ifac.org 
 
 

http://www.ifac.org/
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(α) Ζ ινγηζηηθή επηρείξεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα θαη ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, θαη  

(β) Οη εθζέζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηε ινγηζηηθή επηρείξεζε ή ηνπο εηαίξνπο αλάζεζεο 

είλαη ελδεδεηγκέλεο γηα ηηο πεξηζηάζεηο.  

 

ΓΠΔ 200: Γεληθνί ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ   

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ειέγρνπ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηνπο γεληθνχο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο θαη επζχλεο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή φηαλ δηελεξγεί έιεγρν ζε νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηνπο γεληθνχο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή θαη πεξηγξάθεη ηε θχζε  θαη ην πεδίν 

ελφο ειέγρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ειεγθηή λα επηηπγράλεη απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Ο ειεγθηήο 

πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα εθηειέζεη ηνλ έιεγρν κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν, 

αλαγλσξίδνληαο φηη ν έιεγρνο κπνξεί λα απνθαιχςεη θαηαζηάζεηο ή ζπκβάληα πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε έξεπλα γηα ην θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ έιεγρν ν ειεγθηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα κειεηήζεη ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφδεη ε 

νηθνλνκηθή κνλάδα. Ο ειεγθηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ησλ Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ πνπ εθδίδεη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ 

νη βαζηθέο αξρέο ηνπ νπνίνπ είλαη: 

 Αθεξαηφηεηα 

 Αληηθεηκεληθφηεηα 

 Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη επηκέιεηα 

 Δρεκχζεηα 

 Δπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά  

Ο ειεγθηήο έρεη ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ζθάικαηα ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζε ππνβνιή ηεο έθζεζεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηα επξήκαηά ηνπ θαη ζε θνηλνπνηήζεηο. Ο ζθνπφο ηνπ 

δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή Λνγηθήο Δμαζθάιηζεο (Reasonable Assurance)   

φηη νη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί σο ζχλνιν είλαη ειεχζεξνη απφ ςεπδείο δειψζεηο θαη 

ζθφπηκεο ή αθνχζεηο αλαθξίβεηεο. 

 

ΓΠΔ 210: πκθσλία επί ησλ φξσλ αλάζεζεο ειέγρσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή θαηά 

ηελ αλάζεζε ζε απηφλ ειεγθηηθήο εξγαζίαο απφ ηε δηνίθεζε. Οη επζχλεο απηέ αθνξνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα δερηεί κηα 

αλάζεζε ειεγθηηθήο εξγαζίαο κφλν εάλ ε ζπκθσλία έρεη επέιζεη κεηά απφ ηελ δηαπίζησζε 

φηη ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη φηη ππάξρεη ακνηβαία αληίιεςε 

πεξί ησλ φξσλ ηεο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή θαη ηεο δηνίθεζεο.  

 

ΓΠΔ 220: Γηθιίδεο πνηφηεηαο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθιίδεο πνηφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ 

ην ΓΠΔ πξέπεη λα κειεηάηαη καδί κε ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο. Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δηθιίδσλ πνηφηεηαο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

  

ΓΠΔ 230: Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Σν πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηελ 

επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζπιιέγεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απνδείμεηο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

άπνςή ηνπ γηα έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα 
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κπνξεί λα θαηαξηίδεη ηεθκεξίσζε πνπ λα παξέρεη κηα επαξθή θαη θαηάιιειε θαηαγξαθή 

ηεο βάζεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή θαη ηεθκήξηα πνπ λα δείρλνπλ φηη ν έιεγρνο 

ζρεδηάζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ θαη ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο.  

ΓΠΔ 240: Δπζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε απάηε ζε έλαλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξνπζηάδεη ηηο επζχλεο ελφο ειεγθηή ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη απάηε ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πεξηγξάθεη ην 

πψο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα ΓΠΔ 315
46

 θαη ην ΓΠΔ 330
47

 ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο 

νπζηψδνπο ζθάικαηνο ιφγσ απάηεο. ηφρνη ηνπ ειεγθηή απνηειεί ν εληνπηζκφο θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ  νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνήιζε 

απφ απάηε, λα ζπιιέγεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο θαη λα έρεη ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε 

ζε πεξίπησζε πνπ ππνςηάδεηαη ή δηαπηζηψλεη απάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 

ΓΠΔ 250: Δμέηαζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πεξηγξάθεη ηελ επζχλε πνπ έρεη ν 

ειεγθηήο λα κειεηάεη ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα θαζψο νη δηαηάμεηο νξηζκέλσλ λφκσλ ή θαλνληζκψλ έρνπλ άκεζε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα αλαθεξφκελα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηα νληφηεηαο. Ο ειεγθηήο έρεη ζηφρν λα 

πξνζθνκίζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ηεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

θαζψο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

                                                           
46

 Δληνπηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο κέζσ θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο. 
47

 Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο. 
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 ΓΠΔ 260: Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Γηαπξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ζηελ δηελέξγεηα ελφο 

ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν νη ζηφρνη ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα πξνζθνκίδεη απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα 

ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν, λα ηνπο θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ππνρξέσζή ηνπο λα επηβιέπνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο  θαη ηέινο, λα  πξνσζήζεη ηε 

ζρέζε θαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ειεγθηή θαη δηαθπβέξλεζεο. 

 

ΓΠΔ 265: Κνηλνπνίεζε ειιείςεσλ ζε εζσηεξηθέο δηθιίδεο ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξνπζηάδεη ηελ επζχλε πνπ έρεη ν 

ειεγθηήο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππεχζπλσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα ελεκεξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλεη θαηά ησλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πνπ θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε αμίδνπλ 

κεγάιεο πξνζνρήο. 

 

ΓΠΔ 300: ρεδηαζκφο ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξνπζηάδεη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα 

ην ζρεδηαζκφ ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα ζρεδηάζεη θαη λα 
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νξγαλψζεη έλα ζπλνιηθφ ειεγθηηθφ ζρέδην πνπ ζα πεξηγξάθεη ηελ αλακελφκελε έθηαζε θαη 

δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ν ειεγθηήο 

ζα ιάβεη ππφςε: ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο, ην ζχζηεκα ινγηζηηθή θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πηζαλνχο θηλδχλνπο, 

ηελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 

ΓΠΔ 315: Δληνπηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο κέζσ 

θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή λα 

αληηιακβάλεηαη θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο. Ο ειεγθηήο 

ζηνρεχεη ζην λα ππνςηάδεηαη πηζαλνχο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο, λα ηνπο εληνπίδεη 

θαη λα εθηηκήζεη ηελ πξνέιεπζή ηνπο, δειαδή αλ νθείιεηαη ζε απάηε ή ζε ιάζνο κε ηελ 

βνήζεηα ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεη ζηε ζπλέρεη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπζησδψλ απηψλ ζθαικάησλ.  

 

ΓΠΔ 320: Οπζηψδεο κέγεζνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ελφο ειέγρνπ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε πνπ έρεη ν 

ειεγθηήο γηα  ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ειεγθηηθήο εξγαζίαο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα εθαξκφζεη ζσζηά ηελ έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο κεγέζνπο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ζηε 

ζπλέρεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έιεγρνπ. 

 

ΓΠΔ 330: Οη αληηδξάζεηο ηνπ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αλαιχεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο  
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νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ ζα εληνπίζεη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο 

εξγαζίαο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα πξνζθνκίζεη ηα θαηάιιεια θαη επαξθή ηεθκήξηα 

ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο. 

ΓΠΔ 402: Διεγθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε νληφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί νξγαληζκφ 

ππεξεζηψλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Σν πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηελ 

επζχλε πνπ έρεη ν ειεγθηήο ζηε πξνζθφκηζε επαξθψλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εμεηαδφκελε νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

νξγαληζκψλ ππεξεζηψλ, θαζψο νη ππεξεζίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο νληφηεηαο. Αλαιχεη ην πψο ν ειεγθηήο εθαξκφδεη ηα ΓΠΔ 

315 θαη 330, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

έιεγρν. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα κειεηάεη ην πεξηερφκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ νληφηεηα θαη λα αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηε θχζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο επί ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ πνηφηεηαο. 

  

ΓΠΔ 450 : Αμηνιφγεζε ζθάικαηνο πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειέγρνπ  

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εληνπηδφκελσλ θηλδχλσλ ζηνλ έιεγρν. ηφρνο ηνπ 

ειεγθηή είλαη λα εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ν εληνπηζκφο ησλ ζθαικάησλ ζηνλ 

έιεγρν θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ησλ κε δηνξζσκέλσλ ζθαικάησλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΠΔ 500 : Διεγθηηθά ηεθκήξηα 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αλαιχεη ηελ έλλνηα ηνπ ειεγθηηθνχ 

ηεθκεξίνπ θαη παξνπζηάδεη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάδεη θαη λα εθηειεί θαηάιιεια 
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θαη νξζά ηνλ έιεγρν ψζηε λα ζπιιέμεη επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα πξνθείκελνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα εμάγεη ιεινγηζκέλα ζπκπεξάζκαηα  πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νληφηεηαο. Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα ζρεδηάζεη θαη ζηε ζπλέρεη λα εθηειέζεη ηελ 

ειεγθηηθή ηνπ εξγαζία θαηά ηξφπν πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπιιέγεη επαξθή θαη θαηάιιεια 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα βάζε ησλ νπνίσλ ζα ζηεξίμεη ηελ ειεγθηηθή ηνπ γλψκε.  

 

ΓΠΔ 501 : Διεγθηηθά ηεθκήξηα, εηδηθά δεηήκαηα γηα επηιεγκέλα θνλδχιηα 

Σν παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ ιήςε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ζρεηηθά κε εηδηθά ζέκαηα πνπ θαιείηαη  λα αληηκεησπίζεη ν ειεγθηήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νξηζκέλεο πηπρέο ησλ απνζεκάησλ, δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη αμηψζεσλ θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή 

απνηειεί ε απφθηεζε θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ, ηελ χπαξμε δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο. 

 

ΓΠΔ 505 : Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή  

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ εμσηεξηθψλ επηβεβαηψζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθηήζεη ηα θαηάιιεια, επαξθή  θαη αμηφπηζηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ΓΠΔ 330 θαη 500. Σα ειεγθηηθά ηεθκήξηα είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

φηαλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο εθηφο ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, φηαλ δηαηίζεληαη ζε 

έγγξαθε κνξθή θαη φηαλ απηά απνθηψληαη απεπζείαο απφ ηνλ ειεγθηή. ηφρνο ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα ζρεδηάδεη ηε δηαδηθαζία εμσηεξηθψλ επηβεβαηψζεσλ κε ηέηνηνλ ηξφπν  ψζηε λα 

ιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαβεβαηψζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα βγάιεη 

νξζφ ζπκπέξαζκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νληφηεηαο.  
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ΓΠΔ 510 : Αξρηθέο αλαζέζεηο ειέγρνπ-ππφινηπα έλαξμεο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα έλαξμεο ησλ πνζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ 

αξρηθή αλάζεζε ειέγρνπ. Ο ζηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα ειέγμεη ηα πνζά έλαξμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ ζθάικαηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηηο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ  

 

ΓΠΔ 520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα 

ρξεζηκνπνηεί αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη πξνο ην ηέινο 

ψζηε λα δηακνξθψζεη έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

νληφηεηαο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή απνηειεί ε απφθηεζε αμηφπηζησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

θαηά ηελ νπζηαζηηθή θαη αλαιπηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ. 

 

ΓΠΔ530: Διεγθηηθή δεηγκαηνιεςία 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηε ρξήζε απφ ηνλ ειεγθηή 

ζηαηηζηηθήο θαη κε ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ν ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ειέγρνπ, ηε πξαγκαηνπνίεζε δνθηκαζηψλ δηθιίδσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ θαζψο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην δείγκα. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα εμάγεη 

ιεινγηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ην δείγκα.  

 

ΓΠΔ 540: Έιεγρνο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ εχινγεο αμίαο θαη ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ 
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Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο  εθηηκήζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ινγηζηηθέο 

εθηηκήζεηο εχινγεο αμίαο θαη νη ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπίζεο, αλαιχεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζθαικάησλ ζε επηκέξνπο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαζψο θαη ελδείμεσλ γηα πηζαλή 

κεξνιεςία ηεο δηνίθεζεο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη ε πξνζθφκηζε επαξθψλ ειεγθηηθψλ 

ηεθκεξίσλ γηα λα θξίλεη εάλ νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο είλαη ιεινγηζκέλεο θαη γηα λα 

απνδείμεη ηελ επάξθεηα ησλ ζπλαθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηα 

πιαίζηα ηεο λφκηκεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

 

ΓΠΔ 550 : πλδεδεκέλα κέξε 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα ΓΠΔ 315, ΓΠΔ 330  

θαη  ΓΠΔ 240 ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλαιιαγέο 

κε ζπλδεδεκέλα κέξε νχησο ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηπρφλ θηλδχλνπο απάηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζρέζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη λα κπνξεί λα ηζρπξηζηεί βάζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζε φηη νη ζπλαιιαγέο παξνπζηάδνληαη εχινγα ρσξίο παξαπιαλεηηθά 

ζηνηρεία. 

 

ΓΠΔ 560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Παξαζέηεη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηα κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα, δειαδή γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα απνθηήζεη 

θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 
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κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή θαη 

ηα νπνία απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε, απεηθνλίδνληαη θαηάιιεια ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΠΔ 570: πλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ζην 

λα ειέγμεη εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε βάζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. θνπφο ηνπ ειεγθηή είλαη λα απνδείμεη κε επαξθή θαη θαηάιιεια 

θξηηήξηα φηη ε δηνίθεζε έρεη ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

ΓΠΔ 580: Δγγξαθέο δηαβεβαίσζεο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

γηα λα πξνζθνκίδεη έγγξαθεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα πξνζθνκίζεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο απφ ηε δηνίθεζε νη νπνίνη λα δειψλνπλ φηη έρνπλ πξάμεη 

ζχκθσλα κε ηα λφκηκα θαη φηη έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηνπο ηηο επζχλεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

ΓΠΔ600:Δηδηθά δεηήκαηα-έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νκίινπ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ειεγθηψλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ειέγρνπο ζε νκίινπο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα θαηαζηήζεη ζαθέο εάλ ελεξγεί σο 

ειεγθηήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νκίινπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ελεξγεί σο ηέηνηνο λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο ειεγθηέο ζπζηαηηθνχ γηα λα θαζνξίζνπλ ην ρξφλν θαη ην πεδίν ηεο 

ειεγθηηθήο εξγαζίαο ηνπο θαη επίζεο λα απνθηήζεη επαξθήο απνδείμεηο πξνθεηκέλνπ λα 
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ηζρπξηζηεί φηη ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο ηεξνχκελνπο λφκνπο θαη θαλφλεο. 

 

ΓΠΔ 610: Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. ηφρνο 

ηνπ ειεγθηή είλαη λα θαζνξίζεη εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή θαη λα εθηηκήζεη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη επαξθήο γηα ηνλ έιεγρν. 

 

ΓΠΔ 620: Υξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ εηδήκνλα ηνπ ειεγθηή 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε πνπ έρεη ν 

ειεγθηήο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία εκπεηξνγλψκσλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

βνεζήζεη ηνλ ειεγθηή ζην λα πξνζθνκίζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 

ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα θξίλεη εάλ θαηά ηελ ειεγθηηθή ηνπ εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ εξγαζία εκπεηξνγλψκνλα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηελ ιάβεη ππφςε ηνπ λα θξίλεη εάλ ε 

εξγαζία απηή είλαη επαξθήο.  

 

ΓΠΔ 700: Γηακφξθσζε γλψκεο θαη έθζεζεο επί νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αλαιχεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν πνπ 

πξέπεη λα έρεη ε έθζεζε ειέγρνπ ελφο ειεγθηή, πξνάγεη ηε ζπλέπεηα ηεο έθζεζεο πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο πξνάγεη ηελ αμηνπηζηία ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα 

ζπληάμεη κηα αμηφπηζηε έθζεζε ειέγρνπ θαη λα δηακνξθψζεη γλψκε πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε 

επαξθή απνθηεζέληα ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 

 

ΓΠΔ705: Γηαθνξνπνηήζεηο ηεο γλψκεο ζηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή 
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Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ζέκαηα δηαθνξνπνηήζεσο 

ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή. Τπάξρνπλ ηξία είδε δηαθνξνπνηεκέλσλ γλσκψλ, ήηνη γλψκε κε 

επηθχιαμε, αδπλακία έθθξαζεο γλψκεο θαη αξλεηηθή γλψκε. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε δηαθνξνπνηεκέλε γλψκε ζρεηηθά κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΔ 706: Παξάγξαθνη έκθαζεο ζέκαηνο θαη παξάγξαθνη άιινπ ζέκαηνο ζηελ έθζεζε 

ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

γηα πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο φηαλ απηφο ην θξίλεηαη απαξαίηεην. ηφρνο ηνπ ειεγθηή 

είλαη λα επηζεκάλεη δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζεσξεί φηη είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο κέζσ 

πξφζζεησλ ζαθψλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. 

 

ΓΠΔ 710: πγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο - αληίζηνηρνη αξηζκνί θαη ζπγθξηηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα 

κειεηάεη θαη πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθέο 

πιεξνθνξίεο. ην πξφηππφ απηφ έρνπλ εθαξκνγή θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΔ 510 φηαλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζ πεξηφδνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ άιινλ ειεγθηή ή δελ έρνπλ 

ειεγρζεί θαζφινπ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα πξνζθνκίζεη θαηάιιεια θαη επαξθή 

ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα ηζρπξηζηεί φηη νη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζχκθσλα κε ην λνκηθφ 

πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

 

ΓΠΔ 720: Οη επζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ 

πεξηέρνπλ ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο 
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Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηηο επζχλεο ηνπ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο  πνπ πεξηέρνληαη ζε εηήζηεο εθζέζεηο  πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη  ηελ έθζεζε ειεγθηή επί απηψλ. Ο ζηφρνο ηνπ 

ειεγθηή είλαη λα δείμεη ηελ δένπζα επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ έγγξαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε 

ηνπ ειεγθηή επί απηψλ θαζψο κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο λα 

ππνλνκεχζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή. 

ΓΠΔ 800: Δηδηθά δεηήκαηα-έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδνληαη 

ζχκθσλα κε πιαίζηα εηδηθνχ ζθνπνχ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Δθαξκφδεηαη ζηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηα νπνία θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε πιαίζην εηδηθνχ ζθνπνχ. ηφρνο ηνπ 

ειεγθηή φηαλ εθαξκφδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν απνηειεί ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηε δηακφξθσζε γλψκεο  θαη έθδνζεο ηεο έθζεζεο. Ο 

ειεγθηήο νθείιεη λα εθηηκήζεη θαη λα επηζθνπήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα θαη λα ζπκθσλήζεη εγγξάθσο κε ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

κνλάδα γηα ην είδνο ηνπ ειέγρνπ. 

 

ΓΠΔ 805:Δηδηθά δεηήκαηα-έιεγρνη επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ινγαξηαζκψλ ή θνλδπιίσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Πξαγκαηεχεηαη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή 

γηα έιεγρν επηκέξνπο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ινγαξηαζκνχ ή 

θνλδπιίνπ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. ηφρνο ηνπ ειεγθηή φηαλ εθαξκφδεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν απνηειεί ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνδνρή ηεο ζέζεο, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηε 

δηακφξθσζε γλψκεο  θαη έθδνζεο ηεο έθζεζεο. 



114 
 

 

ΓΠΔ 810: Αλαζέζεηο γηα έθζεζε επί πεξηιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Σν  παξφλ ΓΠΔ ηζρχεη γηα ειέγρνπο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 ή αξγφηεξα. Αζρνιείηαη κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα 

έθδνζε έθζεζεο επί πεξηιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπ ειεγθηή είλαη λα 

θξίλεη αλ πξέπεη λα απνδερζεί εθδψζεη γλψκε επί πεξηιεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ αλαιακβάλεη ηέηνηα εξγαζία λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη γλψκε βάζε 

αμηνιφγεζεο ησλ ηεθκεξίσλ πνπ απέθηεζε θαη λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ κε ζαθήλεηα 

κέζσ έγγξαθεο έθζεζεο. 

 

Δ. Γηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (ISSAI) 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ  Γηεζλψλ Πξνηχπνπ Διέγρνπ ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ 

Διέγρνπ  (ISSAI) 

 

Ιδρσηικές Αρτές 

ISSAI 1: Lima Declaration 

Ζ δήισζε απηή πεξηέρεη κηα πιήξε ιίζηα φισλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη λα παξέρεη νδεγίεο γηα 

αλεμάξηεην έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο.  

 

Προϋποθέζεις για ηην Εύρσθμη Λειηοσργία ηων Ανωηάηων Οργάνων Ελέγτοσ 

ISSAI 10: Ζ δήισζε ηνπ Μεμηθνχ γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ 

Διέγρνπ 

Ζ δήισζε απηή παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αλσηάησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζσζηφ έιεγρν ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 

ISSAI 11: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νξζέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ 

http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
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Ζ δήισζε απηή πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αχμεζε θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ.  

ISSAI 20: Αξρέο γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ ινγνδνζία 

Σν έγγξαθν απηφ ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο ηηο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο γηα ηα 

Αλψηαηα Όξγαλα Διέγρνπ ψζηε λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα φζσλ αθνξά ηελ δηθή ηνπο 

δηαθπβέξλεζε θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

ISSAI 21: Αξρέο γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ ινγνδνζία-Αξρέο θαη θαιέο πξαθηηθέο 

Σν έγγξαθν απηφ παξνπζηάδεη πξαθηηθά παξαδείγκαηα ησλ Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ 

ζρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ ινγνδνζία.  

ISSAI 30: Κψδηθαο δενληνινγίαο 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν αμηψλ θαη αξρψλ πνπ πξέπεη 

λα θαζνδεγεί ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ ειεγθηψλ.  

 ISSAI 40: Πνηνηηθφο έιεγρνο γηα ηα Αλψηαηα Διεγθηηθά Ηδξχκαηα 

Σν έγγξαθν απηφ βνεζάεη ηα Αλψηαηα Διεγθηηθά Ηδξχκαηα λα θαζηεξψζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ έλα ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα θάζε έιεγρν. 

 

Θεμελιώδης Αρτές Ελέγτοσ 

 ISSAI 100: Βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

Σν πξφηππν απηφ παξέρεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Παξέρεη ην 

πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη 

θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

ISSAI 200:  Γεληθά πξφηππα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ θαη πξφηππα κε ηελ εζηθή 

ζεκαζία 

Σν πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ ηα γεληθά πξφηππα ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηα 

πξφηππα κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο. 

ISSAI 300: Πξφηππα πεδίσλ ζηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 
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Σν πξφηππν απηφ νξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ην γεληθφ πιαίζην ην νπνίν ν ειεγθηήο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα νθείιεη λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα.  

ISSAI 400: Γηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ζηνλ έιεγρν ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

Σν πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε εθζέζεσλ ηνπ ειεγθηή ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

Καηεσθσνηήριες Γραμμές για ηον Έλεγτο ζηο Δημόζιο Τομέα 

ISSAI 1000: Γεληθή εηζαγσγή ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα θάλεη εηζαγσγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ εθδίδεη ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ (International Organization of Supreme 

Audit Institution) γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηιακβάλνληαη πξαθηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΔΠ ζε νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

ISSAI 1003: Καηεπζπληήξηα γξακκή δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ- Γισζζάξην νξψλ 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη γισζζάξην νξψλ ησλ νδεγηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ ησλ  Αλσηάησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

εχθνια απφ ηνπο ειεγθηέο. 

ISSAI 1200: Γεληθνί ζηφρνη ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή  θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

ζχκθσλα κε ηα ΓΔΠ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΔΠ, ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειεγθηή, νξηζκνχο, εζηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα 

κε ηα ΓΔΠ, ηα επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα. 
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ISSAI 1210: πκθσλία κε ηνπο φξνπο ηνπ ειέγρνπ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φηαλ ην πιαίζην θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν ή απφ θαλνληζκνχο, 

ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή κηαο αιιαγήο ζηνπο φξνπο ηνπ ειέγρνπ. 

ISSAI 1220: Έιεγρνο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ην ξφιν ησλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ θαη  

ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο δενληνινγίαο. 

ISSAI 1230: Απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

 Σελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη θαη ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ ιακβάλνληαη. 

 Σελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ. 

 Με ζέκαηα απνξξήηνπ θαη δηαθάλεηαο. 

 Με εηδηθέο παξαηεξήζεηο φζσλ αθνξά ηελ ηεθκεξίσζε γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρνπλ δηθαηνδνηηθφ ραξαθηήξα. 

ISSAI 1240: Δπζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε παξάγνληεο θηλδχλνπ απάηεο, 

πηζαλέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηηκψκελσλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

ζθάικαηνο ιφγσ απάηεο θαη ζρεηηθά κε πεξηζηάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ  ηελ πηζαλφηεηα 

απάηεο. 

ISSAI 1250: Δμέηαζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηνλ έιεγρν νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

Ζ πξαθηηθή ζεκείσζε πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηνπ ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζρεηηθά 

κε: 
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 Σηο ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε πξφζζεηνπο ζηφρνπο ή πξνζδνθίεο ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 Σελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ειεγθηή κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 Σελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηελ πεξίπησζε εληφπηζεο κε ζπκκφξθσζεο ή φηαλ 

ππάξρνπλ ππφλνηεο κε ζπκκφξθσζεο. 

ISSAI 1260: Δπηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε κηαο  νληφηεηαο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

 πλνιηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε πξφζζεηνπο ζηφρνπο ή αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο. 

 Σελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο. 

 Θέκαηα πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη. 

 Σελ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. 

ISSAI 1265: Πιεξνθφξεζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ειεγρφκελεο 

νληφηεηαο γηα ηελ έιιεηςε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηνπο ειεγθηέο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Σνλ εληνπηζκφ φζσλ επζχλνληαη γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο εμεηαδφκελεο νληφηεηαο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζνλ νη ειιείςεηο ζην εζσηεξηθφ έιεγρν έρνπλ 

εληνπηζηεί. 

ISSAI 1300: ρεδηαζκφο ελφο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

1) Πξνθαηαξηηθέο δεζκεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ 

2) Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

3) Δηδηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε κηθξφηεξεο νληφηεηεο  
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4) Σεθκεξίσζε 

5) Δηδηθέο παξαηεξήζεηο γηα ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  κε δηθαζηηθφ ξφιν 

ISSAI 1315: Πξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο 

κέζσ θαηαλφεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

1) Σηο  δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

2) Σελ απαηηνχκελε θαηαλφεζε ηεο νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νληφηεηαο 

3) Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο 

ISSAI 1320: Οπζηαζηηθφηεηα (materiality). 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε: 

 πλνιηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξφζζεηνπο ζηφρνπο ή πξνζδνθίεο ηνπ 

θνηλνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο/νπζηαζηηθφηεηαο. 

 Σελ νπζηαζηηθφηεηα ζηα πιαίζηα ελφο ειέγρνπ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο νπζηαζηηθφηεηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ. 

ISSAI 1330: Οη αληηδξάζεηο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε: 

1) Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο 

νπζηψδνπο ζθάικαηνο  

2) Σελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ 

ISSAI 1402: Εεηήκαηα δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ κηαο νληφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα φηαλ κηα 

νληφηεηα δεκνζίνπ ηνκέα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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 ISSAI 1450: Αμηνιφγεζε ησλ αλαθξηβεηψλ πνπ δηαπηζηψλεη ν ειεγθηήο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

 Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

 Αλαθξίβεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ  

 Αλαθνίλσζε θαη δηφξζσζε αλαθξηβεηψλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κε δηνξζσκέλσλ ζθαικάησλ 

ISSAI 1500: Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζπληζηά απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

θαη παξαζέηεη ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή λα ζρεδηάζεη θαη λα εθηειέζεη ειεγθηηθέο 

δηαδηθαζίεο ψζηε λα απνθηήζεη επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα ηα νπνία ζα 

ηνπ επηηξέπνπλ λα θαηαιήμεη ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα βαζίζεη ηε γλψκε ηνπ ζε 

απηά. 

 ISSAI 1501: Διεγθηηθά ηεθκήξηα- Δηδηθά δεηήκαηα γηα επηιεγκέλα ζηνηρεία. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδεγήζεηο γηα ηνλ ειεγθηή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ, ηηο πξφζζεηεο επζχλεο ζε ζρέζε 

κε δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη αμηψζεηο θαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηνκέα.  

  ISSAI 1505: Δμσηεξηθέο επηβεβαηψζεηο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζρεηηθά 

κε: 

 Δμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο γηα ηε απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

 Πεξηπηψζεηο άξλεζεο ηεο δηνίθεζεο λα επηηξέςεη ζηνλ ειεγθηή λα απνζηείιεη 

αίηεκα επηβεβαίσζεο. 

 

ISSAI 1510: Πξψηε αλάζεζε ειέγρνπ- Τπφινηπα αλνίγκαηνο. 
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Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα ηα 

πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη κε ζέκαηα πνπ 

ρξίδνπλ γλσζηνπνίεζεο φπσο πηζαλέο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο. 

ISSAI 1520: Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

Σν πξφηππν απηφ αζρνιείηαη κε ηηο νπζηαζηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ κε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

ISSAI 1530: Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

δείγκαηνο, ην κέγεζνο θαη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ, ζρεηηθά κε ηε θχζε 

θαη ηε αηηία ησλ απνθιίζεσλ θαη αλαθξηβεηψλ θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ.  

ISSAI 1540: Έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε:  

1) Σν ζηφρν θαη ηε θχζε ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 

2) Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

3) Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο 

4) Αληηδξάζεηο ζηνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο 

5) Γείθηεο ηεο πηζαλήο κεξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο 

ISSAI 1550: πλδεδεκέλα κέξε. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Οξηζκνχο.  

 Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ.  

ISSAI 1560: Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ ειεγθηή γηα 

γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή θαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ γίλεη γλσζηά 

ζηνλ ειεγθηή κεηά ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ISSAI 1570: πλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε: 

 Σελ ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηνίθεζεο. 

 πκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ φηαλ θαηά ηελ ειεγθηηθή εξγαζία 

εληνπίδνληαη γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθηεί. 

ISSAI 1580: Γξαπηέο παξαηεξήζεηο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο γηα ηνπ ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε  ησλ γξαπηψλ παξαηεξήζεσλ απφ απηνχο πνπ ηνπο δεηήζεθε λα 

ζπληάμνπλ, ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηα ρξνληθά φξηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ 

απηέο νη παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ζρεηηθά κε ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ 

γξαπηψλ παξαηεξήζεσλ. 

ISSAI 1600: Δηδηθά δεηήκαηα- Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε:  

 πλνιηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ή κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ. 

 Σελ απνδνρή θαη ηελ ζπλέπεηα. 

 Οπζηαζηηθφηεηα. 

 Δθηηκψκελνπο θηλδχλνπο.  

 

ISSAI 1610: Υξήζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

 Γεληθά δεηήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ θαη θαηά πφζν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εξγαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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ISSAI 1620: Υξήζε ηεο εξγαζίαο ελφο εκπεηξνγλψκνλα. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλάγθεο γηα εκπεηξνγλψκνλα, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εκπεηξνγλψκνλα. 

ISSAI 1700: Γηακφξθσζε ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή θαη ππνβνιή εθζέζεσλ επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη  νδεγίεο ζρεηηθά κε: 

 Γεληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ πξφζζεηνπο ζηφρνπο ή ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηελ γλσκνδφηεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ. 

 Σελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ειεγθηή. 

 

ISSAI 1705: Σξνπνπνηήζεηο ζηε γλψκε ηνπ ειεγθηή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη  νδεγίεο γηα ηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο γλψκεο ηνπ ειεγθηή ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ. 

 Με ηε θχζε νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ ή αδπλακηψλ ζηελ απφθηεζε ησλ επαξθψλ θαη 

θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ. 

 Με ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ ειεγθηή φηαλ ε γλψκε έρεη 

ηξνπνπνηεζεί.  

 Σελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε 

 ISSAI 1706: Πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη  νδεγίεο ζηνπο ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ζέκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε έκθαζε ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή. Σα 

ζέκαηα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ: 

 Ννκνζεηηθέο δξάζεηο γηα πξνγξάκκαηα ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
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 Αληηθαηηθνχο λφκνπο, θαλνληζκνχο ή νδεγίεο κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα  

  Απάηε, θαηάρξεζε ή δεκίεο 

 εκαληηθέο ζπλαιιαγέο 

 εκαληηθέο εζσηεξηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ  

 Έιιεηςε δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 

 Ακθηζβεηήζηκεο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Αλαπνηειεζκαηηθή θαη αληηνηθνλνκηθή ρξήζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζία 

 Αθαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ 

ISSAI 1710: πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε-Αληνίζηνηρα ζηνηρεία θαη ζπγθξηηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη  νδεγίεο ζρεηηθά κε: 

 Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ζην δεκφζην ηνκέα. 

 Σελ ππνβνιή εθζέζεσλ ειέγρνπ.   

 ISSAI 1720: Δπζχλεο ηνπ ειεγθηή ζρεηηθά κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ 

πεξηέρνπλ ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα  παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειεγθηή 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ειεγκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη: 

 Οηθνλνκηθέο πεξηιήςεηο ή επηζεκάλεηο  

 Υξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο  

 Ολφκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη δηεπζπληψλ 

 Δπηιεγκέλα ηξηκεληαία ζηνηρεία 

 ISSAI 1800: Δηδηθά δεηήκαηα-‘Έιεγρνη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε εηδηθά πιαίζηα ζθνπνχ ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ. 
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Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εηδηθνχ πιαηζίνπ, κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ απνδνρή ηεο 

δέζκεπζεο θαη ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε γλψκεο θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ εηδηθνχ 

ζθνπνχ πνπ εηνηκάδεη ε νληφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα δηνηθεηηθά φξγαλα, λνκνζέηεο ή 

άιια κέξε πνπ αζθνχλ επνπηηθή ιεηηνπξγία ζηελ νληφηεηα θαη νη νπνίνη απαηηνχλ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. 

ISSAI 1805: Έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ή ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο νληφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 Σν παξφλ πξαθηηθφ ζεκείσκα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζρεηηθά κε: 

 Γεληθά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε πξφζζεηνπο ζηφρνπο ή πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ κηαο εληαίαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ή ινγαξηαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

 Εεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνδνρή ηεο δέζκεπζεο. 

 Σν ζρεκαηηζκφ γλψκεο θαη ηελ ππνβνιή έθζεζεο ειέγρνπ.   

Οη δεκφζηνη ειεγθηέο αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν εληαίσλ (single) νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ή ινγαξηαζκψλ φπσο έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. 

ISSAI 1810: πλνπηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Καηά ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ φπνπ έρνπλ 

πξνθχςεη νη ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη ειεγθηέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ κηα επηπιένλ γλψκε εθηφο απφ ηε γλψκε γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

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

πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ γλψκε 

γηα ην εάλ έρνπλ βξεζεί ηπρφλ πεξηπηψζεηο  κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο αξρέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ππνρξέσζεο ινγνδνζίαο ή λα 

εθθξάζεη γλψκε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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