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Abstract 
 
 
The purpose of this thesis is to introduce some basic philosophy and 

theory of the Audit process through the Quality Control, from the 

practical process and their implementation up to the preparation of the 

audit report by the Independent Auditor - Accountant. Not limited to 

quality control but analyzes basic principles and procedures governing 

the stages of the audit. This makes the present study useful as it includes 

views definitions, examples and economic issues by pundits of Greek 

and world economics. At the beginning of the work refers to the basic 

principles regarding the evolution of the concept and the term of the 

audit process also analyzed the content of modern audit, the objectives 

and presented the issues involved the audit. In addition it presents a 

blueprint auditing labor standards and made extensive reference to the 

term of office of the auditors and their frequent alternation. 

Furthermore we examine how the boards and audit committees work, 

as well as key issues which deal with the scientific sector. Then becomes 

the necessary separation of categories of Quality Control, the quality 

control process, the establishment of quality control international 

standard and system components which compose. Presented both the 

Greek and international auditing standards and procedures in the 

respective checks. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι να εισάγει κάποιον στη 

βασική φιλοσοφία και θεωρία της Ελεγκτικής διαδικασίας μέσω του 

Ποιοτικού Ελέγχου, από την πρακτική διαδικασία και εφαρμογή τους 

μέχρι και την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου από τον ανεξάρτητο Ορκωτό 

Ελεγκτή-Λογιστή. Δεν περιορίζεται μόνο στον Ποιοτικό έλεγχο αλλά 

αναλύει βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν τα στάδια του 

ελέγχου. Αυτό καθιστά την παρούσα εργασία χρήσιμη καθώς 

περιλαμβάνει απόψεις ορισμούς, παραδείγματα και οικονομικά 

ζητήματα από αυθεντίες της Ελληνικής και παγκόσμιας Οικονομικής 

Επιστήμης. Στην αρχή της εργασίας γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές 

που αφορούν την Ελεγκτική τους σκοπούς τους στόχους της καθώς και 

σε βασικά θέματα όπου πραγματεύονται στον επιστημονικό της κλάδο. 

Στην συνέχεια γίνεται ο απαραίτητος διαχωρισμός των κατηγοριών του 

Ποιοτικού Ελέγχου. Παρουσιάζονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή 

πρότυπα ελέγχου και οι διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιείται ο 

εκάστοτε έλεγχος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. 

 

1.1ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Η θεμελίωση και η έννοια της Ελεγκτικής Διαδικασίας βρίσκεται 
σύμφωνα με ιστορικές πηγές αρκετά προγενέστερα της ιστορίας, του 
οικονομικού βίου και του πολιτισμού των ανθρώπων και πιο 
συγκεκριμένα από την εποχή όπου πρωτοεμφανίζονται οι πρώτες 
ανταλλαγές μεταξύ των ανθρώπων και των κοινωνικών ομάδων όπου 
τις αποτελούσαν. Διακρίνεται λοιπόν ότι η εισαγωγή του χρήματος ως 
βασικό πλέον μέσο της αξίας και ως μονάδα μέτρησης καλλιέργησε την 
ανάγκη του ελέγχου, των οικονομικών συναλλαγών και της εύλογης 
διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαφάνεια κάθε λογής οικονομικής ενέργειας και πράξης όπου την 
συνοδεύει.    
 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα όπου παρατηρείται η εφαρμογή  
Ελεγκτικής Διαδικασίας σε παλαιότερες περιόδους.   

 Στην αρχαιότητα την εποχή των Σουμέριων το(4.000 π.χ.) υπήρχε ο 
(Γραμματέας). 

 Την εποχή των Αρχαίων Αιγυπτίων υπήρχαν οι Αιγύπτιοι (Επιστάτες) η 
αλλιώς(Ελεγκτές) για τον έλεγχο της συλλογής των σιτηρών, καθώς και 
την ανέγερση των επιβλητικών πυραμίδων. 

 Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε (Το συνέδριο των Αναθεωρητών) η αλλιώς 
το (Σώμα) το οποίο καταρτιζόταν από δεκαμελής ομάδα τους 
(Εύθηνους), οι οποίοι έλεγχαν όλους τους Λογαριασμούς Διαχειρίσεως 
των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα ανώτατα αξιώματα τους. 

 Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν συγκεκριμένα με γνώσεις άτομα στα 
οποία είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ελέγχου με απώτερο σκοπό την 
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αρχαίου Ελληνικού κράτους.  
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές τα άτομα αυτά ήταν οι (Αρχίσκοποι), οι 
(Δοκιμαστήριοι), οι (Κάτοπτοι), οι (Απολόγιοι) και αρκετοί άλλοι 
επιφορτισμένοι με παρόμοιες ιδιότητες ελέγχου. 

 Βάση ιστορικών πηγών στην Αρχαία Ρώμη συναντάμε τους (Τιμητές), 
τους ( Ύπατους), τους (Κήνσορες), και τους (Ταμίες) οι οποίοι είχαν την 
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αρμοδιότητα να υποβάλουν τα συμπεράσματά τους στην επιφορτισμένη 
για την εποχή Σύγκλητο έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή διαχείριση των 
χρημάτων εκείνης της περιόδου. 

 Την εποχή του Βυζαντίου παρατηρούμε την εμφάνιση του κρατικού 
μηχανισμού ο οποίος παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή των ανθρώπων. 
Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν η θεσμοθέτηση των 
(Λογιστών) με κύρια ευθύνη τους, στο να είναι ακριβέστατοι οι 
λογαριασμοί του Δημοσίου χρήματος και παράλληλα στην ορθή 
διαχείριση των Οικονομικών του Βυζαντίου.  

 Ο όρος Ελεγκτές ή Ελεγκτική συναντάται για πρώτη φορά επίσημα στην 
Αγγλία το (1285) σε διάταγμα του (Εδουάρδου του Α΄). 

 Στην Αρχαία Ρώμη υπήρχαν οι (Ύπατοι). 

 Τον 13ο αιώνα στην Ιταλία η πόλη της Πίζας αποκτά τον επίσημο 
Ελεγκτή της με το όνομα (Επιφορτισμένος) με την ανάθεση του έργου 
των κοινοτικών πληρωμών. 

 Ύπαρξη διπλογραφικού συστήματος στην Γένοβα το (1340). 

 Στους νεότερους χρόνους το (1581) στην Βενετία ιδρύεται η πρώτη 
ένωση επαγγελματιών Ελεγκτών.  

 Στη Δυτική Ευρώπη κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν παρατηρούνται 
αξιοσημείωτες εξελίξεις στον τομέα της Ελεγκτικής. 

 Στα μέσα του 19ου αιώνα δημιουργείται η πιο παλιά από τις πλέον 
σύγχρονες ενώσεις Ελεγκτών το «Institute of chartered accountants in 
Scotland».  

 Ραγδαία ανάπτυξη της Ελεγκτικής τον 20ο αιώνα. 

 

1.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ. 

Η αρχική έννοια του όρου Ελεγκτής ήταν ο ακροατής δηλαδή, αυτός 
που παρακολουθούσε, αυτός που αφουγκραζόταν προκειμένου να 
εκφράσει την γνώμη και τις πεποιθήσεις του για την διασφάλιση και την 
ομαλότητα της διαχείρισης των λογαριασμών της εκάστοτε εποχής. 
Είναι γνωστό πως την περίοδο αυτή ο έλεγχος ήταν αρκετά 
λεπτομερείς, κάλυπτε ένα επαρκές ποσοστό των ελεγχόμενων 
λογαριασμών, με κύριο στόχο την αποκάλυψη της απάτης και της μη 
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εύρυθμης ομαλότητας σύμφωνα με τα προκαθορισμένα. Κατά την 
διάρκεια του 20ου αιώνα, ο βασικός σκοπός της έρευνας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που φέρνει εις πέρας ο ανεξάρτητος 
πλέον Ελεγκτής της εποχής είναι να αποτυπώσει την γνώμη του 
αμερόληπτα και με πλήρη ειλικρίνεια για την χρηματοοικονομική θέση 
και τα αποτελέσματα χρήσεως, με συνάρτηση τις αρχές της Λογιστικής 
Επιστήμης. Ο ρόλος του ελέγχου φαίνεται να είναι δειγματοληπτικός 
και αναπτύσσονται σταδιακά και άλλες μορφές ελέγχου. 

 

1.3 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Η Ελεγκτική αναμφίβολα πλέον είναι από τους βασικότερους και 

κύριους κλάδους της Λογιστικής και Οικονομικής Επιστήμης. Είναι ο 

κλάδος της Οικονομικής των επιχειρήσεων όπου πραγματεύεται τους 

όρους, τους κανόνες και τις απαραίτητες προκαθορισμένες  

προϋποθέσεις για τη διαδικασία ελέγχου σε κάθε οικονομική 

διαχείριση ξένης περιουσίας. Ουσιαστικά βασίζεται στην Οικονομική, 

στην Στατιστική, στην Νομική και στην Πληροφορική Επιστήμη.  

Η έρευνα όπου ακολουθείται μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεξοδική και 

μεθοδική με κύριο μέλημα να δημιουργήσει νέα γνώση με ακριβή και 

εύστοχα αποτελέσματα. Σύμφωνα µε τους οικονομολόγους της νέας 

γενιάς η Ελεγκτική Διαδικασία καθορίζει το σύνολο των αρχών που 

αποσκοπούν στο συστηματικό προσδιορισμό του είδους, της έκτασης, 

της διαδικασίας του ελέγχου, των ενεργειών και ιδιαίτερα των 

διαχειριστικών και αρμοδίων οργάνων των οικονομικών μονάδων για 

την άμεση πρόληψη λανθασμένων ενεργειών όπου προηγήθηκαν, ή για 

την εξακρίβωση της ορθότητας, της νομιμότητας και της σκοπιμότητας 

αυτών των ενεργειών. 

Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε πως οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως κύριο 

μέλημα στο να εξακριβώσουν τυχόν λανθασμένες ενέργειες και 

επιπλέον να ελέγξουν την αξιοπιστία όπου πηγάζει από κάθε 

ελεγχόμενη μονάδα. Με αυτό τον τρόπο διακρίνεται πόσο απαραίτητες 

είναι η χρηματοοικονομικές πληροφορίες οπού μπορούν να αντληθούν 

από την δεξαμενή της Λογιστικής επιστήμης. 
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Συνοψίζοντας, και με βάση τα ανωτέρω μπορούμε να θεωρήσουμε πως 

η Ελεγκτική είναι, η αναγκαία συνθήκη για το πέρασμα μιας 

επιχείρησης στο σύγχρονο και παράλληλα μοντέρνο τρόπο διοίκησης. 

Η Ελεγκτική ως Επιστημονικός κλάδος δεν επικεντρώνεται στην 

νομική μορφή των μονάδων όπου ασκεί τον έλεγχο, δηλαδή αν ο 

χαρακτήρας της είναι ιδιωτικός η δημόσιος, είτε για το αντικείμενο 

εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών, είτε για τον κερδοσκοπικό ή µη 

χαρακτήρα όπου είναι πιθανόν να έχουν. 

Ως αυτόνομος λοιπόν κλάδος της Οικονομικής Διοικητικής των 

επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων η Ελεγκτική θεωρείται αφενός ως 

Επιστήμη όπου μέσα από την συνεχή διερεύνηση παράγει συνεχώς νέα 

γνώση και καινοτομίες επάνω στο αντικείμενο της Ελεγκτικής 

διαδικασίας και αφετέρου ως Τεχνική διότι ο συνδυασμός της 

παραγόμενης επιστημονικής γνώσης ικανοποιεί τις ανάγκες του 

ελέγχου και φέρει εις πέρας την αποστολή της. 

Ως Επιστήμη: Η Ελεγκτική πραγματεύεται θέματα όπως την διατύπωση 

των αρχών και των κανόνων όπου αποσκοπούν στην διεξαγωγή 

οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί με την σειρά τους στοχεύουν 

στην επαλήθευση της ειλικρίνειας των ισχυρισμών των τρίτων και 

αφορούν κατά κανόνα οικονομικά ζητήματα.  

Ως Τεχνική: Η Ελεγκτική εκμεταλλεύεται την νέα γνώση που έχει 

παραχθεί από τον επιστημονικό της κλάδο, με σκοπό να 

πραγματοποιήσει πρακτικές ανάγκες ελέγχου και ειδικότερα, για να 

καθορίσει πρότυπα και Ελεγκτικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η τεχνική επιθυμεί τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στο συγκεκριμένο σκοπό και στο µέσο όπως είναι η 

Ελεγκτική Διαδικασία όπου καταλήγει στην επίτευξη του σκοπού αυτού. 
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1.4 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ. 

Σε αναπτυγμένες χώρες, ο ρόλος του ελέγχου στο περιεχόμενο του είναι 

σαφέστατα αρκετά πιο διευρυμένος σε σχέση με την παραδοσιακή 

Ελεγκτική, όπως έχουμε προαναφέρει. Σε αυτή την περίπτωση 

εστιάζουμε και δίνουμε μεγαλύτερη βάση στον Έλεγχο της γενικής 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Αναλυτικότερα ο έλεγχος σε 

ανεπτυγμένες οικονομίες όπως η Η.Π.Α., η Αγγλία, η Γερμανία και 

αρκετές άλλες έχει ως αντικείμενο του τον Οικονομικό Λογισμό και 

υποχρεούται να εξακριβώσει αποτελεσματικά: 

 Εάν μια επιχείρηση είναι υγιής. 

 Εάν εργάζεται ορθά και σύμφωνα με τους ρυθμούς εξέλιξης της. 

 Εάν διακατέχεται από μία ισχυρή ή αδύναμη θεμελίωση και έχει 

ως κύριο στόχο και απώτερο σκοπό: 

 Να ερμηνεύσει βάσει συστήματος πως έλαβε χώρα το γεγονός σε 

μία επιχείρηση. 

 Να φανερώσει τις ατέλειες ενός θεσμού, μιας οργάνωσης, η μιας 

επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορέσει να λάβει εγκαίρως μέτρα για 

την ορθή λύση καθώς και αποθεραπεία  τους. 

 Να συντελέσει στην καλύτερη εκμετάλλευση των παγίων και 

κυκλοφοριακών μέσων της επιχείρησης. 

 Να μειώσει το κόστος της επιχείρησης. 

 Να είναι αρωγός βοήθειας ως προς την οργάνωση του 

Οικονομικού Λογισμού. 

 Να λάβει μέριμνα έτσι ώστε να κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική 

την εκμετάλλευση της επιχείρησης. 
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1.5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Παρακάτω αποτυπώνονται μερικοί από τους πλέον σύγχρονους όρους 
της Ελεγκτικής με βάση διακεκριμένους οικονομολόγους και καθηγητές, 

I. «Σύμφωνα με την Κ. Ρογδάκη Ελεγκτική είναι ένα σύνολο από 
αξιολογήσεις με βασικό σκοπό να εκφρασθεί μια αντικειμενική άποψη 
και κρίση σύμφωνα με προκαθορισμένες αρχές για την επίτευξη 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της επιχείρησης σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους της.» 

II. «Σύμφωνα με τον Κ. Δρογάλα Ελεγκτική είναι το σύνολο των κανόνων 
των ενεργειών και των αρχών με βάση τους οποίους διενεργείται κάθε 
Λογιστικός και Διαχειριστικός έλεγχος με κύριο στόχο την διατύπωση 
συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν αιτιολογημένα σχετικά με 
κάποια οικονομική διαχείριση.» 

III. «Σύμφωνα με τον Κ. Κάντζο Ελεγκτική είναι ένας επιστημονικός κλάδος 
της συστηματικής διαδικασίας αξιολόγησης και συγκέντρωσης 
ελεγκτικών τεκμηρίων, από ένα ικανό και ανεξάρτητο πρόσωπο έξω από 
την φύση της εταιρίας. Τα τεκμήρια αφορούν στατιστικά μετρήσιμες 
πληροφορίες, συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας με βασικό στόχο και 
σκοπό την εξακρίβωση και την γνωστοποίηση στους άμεσα 
ενδιαφερόμενους χρήστες, και κατά πόσο οι πληροφορίες αυτές όπου 
προέκυψαν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα κριτήρια και 
στόχους.» 

IV. «Σύμφωνα με τον Κ. Φλιτούρη Ελεγκτική είναι ένα σύνολο Λογιστικών 
και Οικονομοτεχνικών ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση 
θεμάτων αναγομένων στη συναλλακτική και λειτουργική δράση των 
επιχειρήσεων.» 

 

1.6 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Κάποια από τα βασικά συστατικά μιας επιχείρησης όπως η κυριότητα 

των περιουσιακών της στοιχείων και η κατοχή της δεν αφορούν μόνο 

τους ιδιοκτήτες της, αλλά και όλος όσους έχουν απαιτήσεις και άμεση 

επαφή από την ίδια την επιχείρηση όπως για παράδειγμα τους 

μετόχους της στην περίπτωση μιας Ανώνυμης εταιρείας. Βάση αυτού ο 
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έλεγχος και τα πιστοποιητικά ελέγχου είναι ικανά να πιστοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό την νομιμότητα κάθε σωστής διαχείρισης. Αποτέλεσμα 

των παραπάνω και με γνώμονα ότι όλα συνυπάρχουν ομαλά μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι δημιουργείται μια αναγκαία δικλείδα ασφαλείας 

όπου είναι σε θέση να προλαμβάνει λάθη, αυθαιρεσίες, ατασθαλίες 

όπου είχαν δημιουργηθεί στην επιχείρηση και βάσει όλον αυτών την 

άμεση και αποτελεσματική διόρθωσή τους. Αναμφίβολα λοιπόν 

φαίνεται πως το αντικείμενο της Ελεγκτικής Διαδικασίας είναι η 

συνεχής ενασχόληση µε τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχειριστικής 

διαδικασίας κάθε μορφής ξένης περιουσίας, δηλαδή περιουσία 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.  

 

1.7 ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Παρακάτω παρατίθενται μία σειρά από τους βασικούς σκοπούς όπου 

καθίστανται αναγκαίοι για την πραγματοποίηση της Ελεγκτικής 

Διαδικασίας και Ελεγκτικού έργου. 

 Ο εντοπισμός καθώς και η πρόληψη ηθελημένων αλλά και μη, 

Λογιστικών λαθών και απατών σε μια επιχείρηση, ονομάζεται 

Προληπτικός έλεγχος. 

 Η συνεχής διεύρυνση, η αποκάλυψη και απαλοιφή ακούσιων, ή 

εκούσιων οικονομικών σφαλμάτων και συνάμα ηθελημένων απατών, 

ονομάζεται Κατασταλτικός έλεγχος. 

 Η Έγκριση, η ανάλυση, ο σχολιασμός της ακρίβειας και της πιστότητας 

των διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολο τους.(π.χ. 

Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης) 

 Η πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων εάν και πόσο είναι 

ακριβή και αληθή ονομάζεται Επιβεβαιωτικός έλεγχος.  

 Ουσιαστικό ρόλο παίζει να πιστοποιηθεί η επάρκεια της διαχρονικής 

κατάρτισης των κάθε είδους αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των 

ανάλογων απαραίτητων συμπερασμάτων.  



  Σελίδα 
14 

 
  

 Επισήμανση των ατελειών και εντοπισμός των αδυναμιών σε όλο 

κύκλωμα της επιχειρησιακής και διαχειριστικής απεικόνισης.  

 Άλλος ένας βασικός σκοπός της Ελεγκτικής είναι η ανεύρεση των 

πιθανοτήτων ικανοποίησης όλων και κάθε μορφής απαιτήσεων της 

επιχείρησης, προκειμένου να υπολογιστούν όλα τα πιθανά οφειλόμενα 

ποσά για την είσπραξη των οποίων υπάρχει αβεβαιότητα(Επισφάλεια) 

με αποτέλεσμα να εδραιωθεί ένας σχηματισμός σωστών προβλέψεων. 

 Η αξιολόγηση της σύνταξης και διαδοχικής παρουσίασης στοιχείων 

γεγονότων απόψεων διαφόρων επιμέρους σημείων των οικονομικών 

καταστάσεων που συνήθως αποτελούν ουσιώδη και κατατοπιστικά 

στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν μέσα στην 

επιχείρηση (Παράθεση) όπως δια παράδειγμα είναι ο κύκλος εργασιών, 

τα κοστολόγια, η πιστοληπτική ικανότητα, η εσωτερική αξία μετοχών και 

άλλα. 

 

1.8 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Η Ελεγκτική µέσω της προκαθορισμένης διερεύνησης και της 

αξιολόγησης των λειτουργιών αποκτά συνεχές πρόσφορο και γόνιμο 

έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε επιχειρηματική μονάδα, 

φορέα αλλά και κοινωνία. Ταυτόχρονα  μπορεί να εξασφάλιση και να 

προσφέρει εμπεριστατωμένα οικονομικές πληροφορίες. Η οικονομική 

αυτή πληροφόρηση συμβάλει στην ορθολογικότερη επένδυση και στην 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων μιας κοινωνίας. 

Κινούμενη, λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια, και σε συγκεκριμένα Οικονομικά 

μονοπάτια η Ελεγκτική εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να 

αποκτήσει τη δικής της οντότητα και ταυτότητα στο χώρο της 

οικονομικής επιστήμης και έρευνας, εντοπίζοντας κάθε φορά τις 

αδυναμίες των συστημάτων Ελέγχου, πράγμα το οποίο γίνεται µε 

επιστημονικές μεθόδους, υποδεικνύοντας συγχρόνως εφικτές και 

ρεαλιστικές λύσεις . 

Παρακάτω αποτυπώνονται ορισμένοι από τους πιο βασικούς στόχους 

της Ελεγκτικής Διαδικασίας 
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 Στο να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη Διοίκηση. 

 Η κοινωνική συνοχή της επιχείρησης. 

 Η διασφάλιση των μετοχών της επιχείρησης. 

 Η άμεση επίτευξη των στόχων. 

Επιπλέον μέλημα της Ελεγκτικής Διαδικασίας είναι η ικανότητα να 

εντοπίζει συγκεκριμένα οικονομικά σημεία όπου μπορούν να 

προσφέρουν κάποιες οικονομικές δυνατότητες, μελλοντικές κινήσεις,  

επαγγελματικούς ελιγμούς και στόχους µε αποτέλεσμα να 

περιορίζονται όσο είναι δυνατόν οι δαπάνες και να εξαλείφονται οι 

σπατάλες που επιβαρύνουν το εσωτερικό της επιχείρησης. Επιπλέον 

μπορεί να ανιχνεύσει πιθανές ελλείψεις, όπου παρουσιάζονται και 

θέτουν το εσωτερικό του φορέα η της επιχείρησης σε κίνδυνο και τον 

καθιστούν ευάλωτο σε οικονομικούς κινδύνους. 

Συμπερασματικά και με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ορθά ότι 

αν η επιχειρησιακή μονάδα η οργανισμός λειτουργεί στο επιθυμητό 

επίπεδο αποδοτικότητας με βάση τις αρχές και τους κανόνες όπου 

έχουν προκαθοριστεί από τους οποίους διέπεται και ακολουθεί πιστά, 

επέρχονται αυτομάτως και τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

1.9 ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ. 

Τα βασικά θέματα όπου απασχολούν την Ελεγκτική διαδικασία 

αποτυπώνονται παρακάτω και είναι το αντικείμενο του ελέγχου, το 

υποκείμενο του ελέγχου, και οι ελεγκτικές διαδικασίες. Πιο 

συγκεκριμένα, 

1.9.1 Το αντικείμενο του ελέγχου. 

Τι ελέγχεται; 

Γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος; 

Ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο; 

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια του ελέγχου είναι οι 

διοικούντες της επιχείρησης, οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι άμεσα 
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συναλλασσόμενοι µε αυτή όπως έχουμε προαναφέρει και πιο πάνω. 

Επίσης θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το αντικείμενο του ελέγχου 

ως την οικονομική διαχείριση της ξένης περιουσίας οποιουδήποτε 

φυσικού η νομικού προσώπου. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος η 

οικονομική διαχείριση θα πρέπει να απεικονίζεται λογιστικά.  

1.9.2 Το υποκείμενο του ελέγχου. 

Αφορά κατά κύριο λόγο τους Ελεγκτές, δηλαδή τα άτομα τα οποία 

έχουν αναλάβει να διενεργήσουν και να φέρουν εις πέρας τον έλεγχο. 

Κύριο ερώτημα που θέτεται είναι, ποιες απαιτούνται να είναι οι 

απαραίτητες προδιαγραφές και τα προσόντα των ατόμων αυτών έτσι 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους καθήκοντα και 

να περατώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την αποστολή τους; 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. 

Εσωτερικός Ελεγκτής: Η σχέση του με την οικονομική μονάδα όπου 

βρίσκεται είναι σε σχέση μίσθωσης εργασίας όπου προσφέρει την 

επιστημονική γνώση και τις ικανότητες του, με λίγα λόγια είναι 

υπάλληλος της οικονομικής μονάδας και ο χαρακτήρας της δουλειάς 

του είναι προληπτικής σημασίας. Έχει ως βασικό σκοπό την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων και των 

λογιστικών καταχωρήσεων και στόχο τον άμεσο εντοπισμό θελημένων η 

αθέλητων σφαλμάτων, αντικανονικών και παράνομων ενεργειών όπου 

προσπερνούν τα προκαθορισμένα. 

Εξωτερικός Ελεγκτής: Σε αντίθεση με τον Εσωτερικό Ελεγκτή δεν έχει 

καμιά απολύτως υπαλληλική η άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που 

καλείται να ελέγξει. Στην πραγματικότητα η σχέση του με την 

οικονομική μονάδα όπου ασκεί τον έλεγχο χαρακτηρίζεται ως 

ανεξάρτητη και αδέσμευτη και δεν επηρεάζεται από την διοίκηση της, 

αποτέλεσμα αυτού να μην υπάρχει κανένα από τα μειονεκτήματα που 

επιβαρύνουν τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Αναλόγως με την έκταση τους:   

 Γενικοί Έλεγχοι. Είναι αυτοί όπου επεκτείνονται σε ολόκληρη την 

διαχείριση μιας οικονομικής περιόδου, (όπως για παράδειγμα ο 

ισολογισμός μιας επιχείρησης.) 

 Ειδικοί Έλεγχοι. Αντικείμενό τους, έχουν κάποιο στοχευόμενο 

τομέα(όπως για παράδειγμα ο Έλεγχος των Αποθεμάτων μιας 

επιχείρησης.)  

 

 

Αναλόγως με τον σκοπό τους:   

 Προληπτικός Έλεγχος. Κύριο μέλημα αυτών των ελέγχων είναι η 

αποκάλυψη και η καταστολή εκούσιων και ακούσιων σφαλμάτων 

και πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 

πράξεων. 

 Κατασταλτικός Έλεγχος. Σε αντίθεση με τους Προληπτικούς 

Ελέγχους διενεργείται μετά την εκτέλεση των πράξεων και 

αποβλέπει στην αποκάλυψη και καταστολή εκούσιων και 

ακούσιων σφαλμάτων όπως και οι Προληπτικοί.  

 

Αναλόγως με την διάρκεια τους:   

 Διαρκείς η Μόνιμος Έλεγχος. Οι Έλεγχοι αυτοί διενεργούνται 

συνέχεια. 

 Περιοδικός η Τακτικός Έλεγχος. Διενεργείται κατά περιόδους και 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφορά τον έλεγχο της διαχείρισης 

συχνών χρονικών περιόδων.  

 Περιστασιακός η Έκτακτος Έλεγχος. Δεν διενεργείται ποτέ άλλοτε 

παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 

Αναλόγως με τα άτομα όπου διενεργούν τον έλεγχο:   

 Εσωτερικός  Έλεγχος. 

 Εξωτερικός Έλεγχος. 
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1.9.3.Τις Ελεγκτικές διαδικασίες. 

Σε αυτές τις διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα 

χαρακτηριστικά όπου απαιτείτε να προϋπάρχουν όπως οι 

επιστημονικές τεχνικές, οι μέθοδοι και ο τρόπος όπου θα πρέπει να 

εφαρμόζονται κάθε φορά για τη πραγματοποίηση του απαραίτητου 

ελέγχου έτσι ώστε να παραχθεί επιστημονικού επιπέδου Ελεγκτική 

εργασία πιο αναλυτικά, 

Είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες 

επαληθεύσεις όπου απαιτούνται, καθώς και οι αριθμητικές συμφωνίες 

προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο ισολογισμός και ο λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσεων συγκεντρώνουν όλα τα οριστικά υπόλοιπα 

του Γενικού Καθολικού κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού.  

 

Συνοπτική εξέταση της κίνησης κάθε αναλυτικού λογαριασμού 

(Ανασκόπηση) με σκοπό:   

 

 Να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν διαφυλαχτεί κονδύλια άσχετα με το 

περιεχόμενο. 

 Να διαπιστωθεί ότι έχουν διαφυλαχτεί τα κονδύλια που αφορούν 

την χρήση. 

 Την επιλογή των κονδυλίων για τα οποία θα ελεγχθούν τα 

αναγκαία δικαιολογητικά. 

 Αναγκαίος διεξοδικός έλεγχος των κονδυλίων που έχουν επιλεγεί 

όπως επίσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους.  

 Επαλήθευση των αθροίσεων του λογαριασμού και αντιπαραβολή 

των επιθυμητών αθροισμάτων με τα αντίστοιχα ποσά του 

σχετικού ισοζυγίου αναλυτικού καθολικού. 
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1.10 ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ. 

Η διαίρεση της Ελεγκτικής Διαδικασίας σε ευδιάκριτες κατηγορίες, 

δηλαδή τους κλάδους της Ελεγκτικής επισημαίνονται αναφορικά 

παρακάτω χωρίς περαιτέρω ανάλυση αφού δεν χρίζει του θέματος της 

εργασίας : 

 Η Ιδιωτική Ελεγκτική. Όπου πραγματεύεται τον έλεγχο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων.  

 Η Δημόσια Ελεγκτική. Όπου πραγματεύεται τον έλεγχο των Οργανισμών 

του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

 

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ.  

Η Ελεγκτική όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενα σημεία 

ορίζεται ως το υποκείμενο του Ελέγχου δηλαδή το φυσικό πρόσωπο 

που ασκεί τον έλεγχο. Η διακρίσεις της δίνονται στην συνέχεια και 

διαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Εξωτερική Ανεξάρτητη Ελεγκτική. 

 Εσωτερική Ελεγκτική. 

 Κρατική Ελεγκτική. 

 

1.10.1 Εξωτερική Ανεξάρτητη Ελεγκτική. 

Εξωτερικός ή Ανεξάρτητος έλεγχος είναι αυτός που ασκείτε από 

επαγγελματίες και ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία ορίζονται ως 

Ορκωτοί Ελεγκτές ή Ορκωτοί Λογιστές. Θα ήταν εύλογο απλά να 

αναφέρουμε ότι ο έλεγχος αρχικά εφαρμοζόταν κυρίως στο λογιστικό 

σύστημα μιας επιχειρησιακής μονάδας εν αντιθέσει με σήμερα όπου ο 

έλεγχος περιλαμβάνει και επιμέρους ζητήματα των οργανωτικών 

συστημάτων, τα οποία μπορούν να επηρεάζουν την 
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αποτελεσματικότητα του Λογιστικού συστήματος, και της οικονομικής 

μονάδας σε γενικότερο επίπεδο. 

 

1.10.2 Εσωτερική Ελεγκτική.  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο 

Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως µία αυτόνομη και σε αρκετές 

περιπτώσεις ανεξάρτητη διαδικασία όπου λειτουργεί μέσα στον 

οργανισμό, για να ελέγξει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες παρέχοντας 

επιστημονική υπηρεσία σε αυτόν. Επίσης θεωρείται ως µια από τις πιο 

αναγκαίες λειτουργίες του σύγχρονου management, όπου τον καθιστά 

ως έναν βασικό σύμβουλο σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του 

οργανισμού. Στόχος του Εσωτερικού ελέγχου είναι η άμεση και έγκυρη 

παροχή υπηρεσιών καθώς και η αξιολόγηση διαδικασιών λειτουργίας 

του οργανισμού και τέλος η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση. 

Ολοκληρώνοντας και σε συνάρτηση µε τα προαναφερθέντα μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι καθήκον του Εσωτερικού ελέγχου είναι η βελτίωση 

των λειτουργίων του οργανισμού µε στόχο την ομαλή διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

 

1.10.3 Κρατική Ελεγκτική. 

Στον Κρατικό Έλεγχο συγκαταλέγονται όλοι εκείνοι οι έλεγχοι όπου 

διενεργούνται από τους διάφορους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς. 

Οι βασικότεροι έλεγχοι και αυτοί που χρίζουν αναφοράς είναι, ο 

φορολογικός έλεγχος που έχει να κάνει με την αναζήτηση του 

φορολογητέου εισοδήματος των υποκείμενων σε φορολογία νομικών 

και φυσικών προσώπων, ο έλεγχος από την τράπεζα της Ελλάδος που 

πραγματεύεται τα νομισματικά και πιστωτικά θέματα και τέλος ο 

έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του κράτους όπου επεξεργάζεται 

τους λογαριασμούς στο δημόσιο τομέα.  

Από την άλλη πλευρά, η Ελεγκτική αναλόγως µε τον αντικειμενικό της 

σκοπό, είναι δυνατόν να διακριθεί σε δύο γενικές κατηγορίες. 
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 Σε Ελεγκτική των Οικονομικών Αποτελεσμάτων.  

 Σε Ελεγκτική της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

 

 

 

1.11 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Τα ελεγκτικά πρότυπα η αλλιώς(standards)καθορίζουν το θεσμικό 

πλαίσιο του ελέγχου και αναδεικνύουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να ικανοποιηθούν για την τελειοποίηση του ελέγχου και τη 

δημοσιοποίηση του. Σύµφωνα λοιπόν µε τη διεθνή βιβλιογραφία τα 

ελεγκτικά πρότυπα μπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες. 

 

Γενικές Αρχές (General Standards). 
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές, οι Ελεγκτικές Διαδικασίες πρέπει να 

ικανοποιούνται αμερόληπτα, µε επαγγελµατική επάρκεια και από 

κατάλληλα εκπαιδευμένα και καταρτιζόμενα άτομα.   

 

Αρχές Εκτελέσεως της Εργασίας (Standards of Fieldwork).  
Βάσει αυτών των αρχών χρειάζεται ο κατάλληλος και λεπτομερειακός 

σχεδιασμός εργασίας και επιβλέψεως αυτής, διεξοδική μελέτη και 

πλήρης εκτίμηση του Εσωτερικού ελέγχου. Επίσης απαιτείται επαρκές 

και κατάλληλο αποδεικτικό υλικό της εργασίας που πρέπει να 

συγκεντρωθεί από τον έλεγχο, την έρευνα, την επιθεώρηση αλλά και 

την παρατήρηση όπου προκύπτει.   
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Αρχές που διέπουν τις Εκθέσεις Ελέγχου (Standards of Reporting).  

Εν περιλήψει στις συγκεκριμένες εκθέσεις ελέγχου υποχρεούται να 

συμπεριλαμβάνεται δήλωση ότι οι Οικονοµικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τις θεσμοθετημένες και συνάμα παραδεκτές 

λογιστικές αρχές. Επιπλέον θεωρείται αναγκαίο να εκφραστεί γνώµη 

για τις Οικονοµικές καταστάσεις ως προς το σύνολο τους. 

 

 

1.12 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΛΕΓΚΤΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΘΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
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1.12.1 Βασικά πρότυπα. 

Βάση αυτών των προτύπων γίνεται αναφορά στον σκοπό του ελέγχου, 

τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που απαιτείτε να έχει κάποιο 

άτομο για να γίνει Ελεγκτής και γενικότερα τις ευθύνες όπου έχει 

επωμιστεί. Αναλυτικότερα, 

 Ο σκοπός του ελέγχου. 

 Τα προσωπικά προσόντα. 

 Η αμερόληπτη στάση η οποία απαιτείτε. 

 Η επιδεξιότητα και η επιμέλεια που τον διακατέχουν. 

 

1.12.2 Πρότυπα ορθής εκτέλεσης της εργασίας. 

Εμπεριέχουν τις κύριες αρχές που διέπουν την τεχνική επιστήμη του 

ελέγχου, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στον προγραμματισμό της 

εργασίας και την Ελεγκτική εργασία. Ειδικότερα: 

 Προγραμματισμός εργασίας  

 Πρόγραμμα ελέγχου 

 Επιλογή Ελεγκτικών διαδικασιών. 

 Ελεγκτική εργασία (Φύλλα εργασίας). 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Είναι φύλλα που ενσωματώνουν και εμπεριέχουν όλα τα εκείνα τα 

στοιχεία που συγκεντρώνουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για να παρουσιάσουν 

την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί με το πέρας του Ποιοτικού 

ελέγχου, επιπλέον απεικονίζουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες  που 

εφαρμόσθηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, από την 

εξέταση των οικονομικών εκθέσεων η από οποιαδήποτε άλλη εργασία 

που έφεραν εις πέρας.  
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ΣΚΟΠΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Έχουν στόχο την οργάνωση αλλά και παράλληλα τον συντονισμό όλων 

των φάσεων της Ελεγκτικής Διαδικασίας όπως και την επιθεώρηση της 

εργασίας των υπαλλήλων του γραφείου των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. Με αποτέλεσμα να διευκολύνουν στο επιθυμητό βαθμό την 

σύνταξη της έκθεσης του ελέγχου. 

Παρατηρούμε λοιπόν σύμφωνα με τα ανωτέρω πως το αποτέλεσμα 

όπου προκύπτει είναι τόσο η ισχυρή θεμελίωση, όσο και η λεπτομερής 

επεξήγηση των γνωμών, των συμπερασμάτων και των διαπιστώσεων 

όπου περιλαμβάνονται συνοπτικά σε μια έκθεση. Καθίστανται λοιπόν 

αναμφίβολα ικανές να παρέχουν χρήσιμες και αναγκαίες πληροφορίες 

για την σύνταξη της δήλωσης του φόρου εισοδήματος και για την 

σύνταξη των εντύπων που υποβάλλονται στην επιτροπή Αξιών και 

Χρηματιστηρίου. Ως αποτέλεσμα να τα καθιστούν χρήσιμους οδηγούς 

για τους μετέπειτα ελέγχους. 

 

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

1. Σχέδια ελέγχου, προγράμματα ελέγχου, ερωτηματολόγια, 

διαγράμματα ροής και φύλλα διάταξης.  

2. Πρόχειρο προσωρινό ισοζύγιο ή συγκεντρωτικά φύλλα. 

3. Διορθωτικές ημερολογιακές εγγραφές και εγγραφές 

αναταξινομήσεως. 

4. Πίνακες τεκμηριώσεων, αναλύσεις και φύλλα υπολογιστικής 

εργασίας.  

5. Αντίγραφα πρακτικών και άλλων εγγράφων ή στοιχείων.  

6. Ενημερωτικές επιστολές του πελάτη και επιστολές δικηγόρων. 
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1.12.3 Τα Πρότυπα Εκθέσεων. 

Αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο συντάσσετε η Έκθεση ελέγχου 

από τον αρμόδιο Ελεγκτή. Παρακάτω περιγράφονται οι αρχές οι οποίες 

διέπουν τις εκθέσεις: 

 Αν ο έλεγχος έγινε σύμφωνα µε τα πρότυπα Ελεγκτικής.  

 Αν απεικονίζονται ειλικρινά η οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα χρήσης.  

 Αν τηρήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές µε την προηγούμενη χρήση.  

 Αν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής . 

 Αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία.  

 Αν του δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις.  

 Αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες µε τα λογιστικά βιβλία.  

 

1.12.4 Τα Πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. 

Τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας επικεντρώνονται κυρίως στις 

βασικές αρχές της επαγγελματικής συμπεριφοράς του Ελεγκτή, όπως: 

 Κανόνες αυτοπειθαρχίας και αυτοδεσμεύσεων.   

 Έντιμη επαγγελματική συμπεριφορά.  

 Αποφυγή ενασχόλησης µε αντικείμενα ασυμβίβαστα προς το 

επαγγελματικό του έργο. 

 Επίσης, ο Ελεγκτής δεν πρέπει να αναλαμβάνει τον έλεγχο σε 

επιχειρήσεις µε τις οποίες είχε ή έχει αξίωμα ή υπαλληλική θέση, ή έχει 

οικονομικά συμφέροντα αυτός ή οι συγγενείς του. 
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1.13 ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1 Γενική Γνωριμία µετην Επιχείρηση 

 

1.13.1 Γενική γνωριμία με την Επιχείρηση. 

Η γνωριμία του Ελεγκτή µε την επιχείρηση απαιτεί μεθοδικότητα 

επιδεξιότητα και ικανές κινήσεις στα προαπαιτούμενα οικονομικά 

μονοπάτια έτσι ώστε να τον βοηθήσει εποικοδομητικά και με ασφαλή 

βήματα στην Ελεγκτική του εργασία. Τα χαρακτηριστικά όπου 

απαιτούνται συνοψίζονται παρακάτω και περιλαμβάνουν:  

 Γενικές πληροφορίες . 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Εμπορικά χαρακτηριστικά . 

 Νομικά χαρακτηριστικά 

 Λογιστικά χαρακτηριστικά . 

 Οικονομικά χαρακτηριστικά. 

 

 

Εξέταση 

Λογαριασμών 

Αξιολόγηση του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της 

Επιχείρησης 

Γενική Γνωριμία µε την Επιχείρηση 
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1.13.2 Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 

Επιχείρησης. 

Η αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης 

είναι απροσπέλαστο βήμα και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα 

παρακάτω στάδια: 

 Προκαταρκτική αξιολόγηση του συστήματος του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Οριστική αξιολόγηση του συστήματος του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Επαλήθευση της πραγματικής ύπαρξης του συστήματος του Εσωτερικού 

Ελέγχου.  

 Μελέτη, κατανόηση και περιγραφή των διαδικασιών του Εσωτερικού 

ελέγχου, περιγραφή του συστήματος.  

 Επαλήθευση της συνεχούς εφαρμογής των αξιόπιστων σημείων και 

δυνατοτήτων.  

 

1.13.3 Εξέταση Λογαριασμών. 

Είναι το τρίτο στάδιο και ορίζεται ως ο «έλεγχος στην πράξη». 

Περιλαμβάνει τα εξής: 

 Προσδιορισμό των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του Εσωτερικού 

Ελέγχου και προσαρμογή του προγράμματος ελέγχου λογαριασμών.  

 Συμπληρωματικές επαληθεύσεις και επικυρώσεις. 

 Ολοκλήρωση ελέγχου. 

  Έκδοση γνώμης.  
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1.14 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Η μεθοδολογία της Ελεγκτικής πραγματεύεται συγκεκριμένα στάδια τα 

οποία χωρίζονται σε τρείς διακριτές κατηγορίες και αναλύονται στην 

συνέχεια. Αυτά είναι οι Ελεγκτικές Αρχές, τα Ελεγκτικά Πρότυπα και οι 

Ελεγκτικές Διαδικασίες.  

 

1.14.1 Ελεγκτικές Αρχές. 

Οι αρχές αυτές αποτελούνται από τις βασικές έννοιες σχετικά µε την: 

 Αναγκαιότητα του ελέγχου.   

 Τους στόχους της ελεγκτικής.   

 Τους σκοπούς της ελεγκτικής. 

Έννοιες οι οποίες αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά και 

στοχευόμενα σε προηγούμενα σημεία της εργασίας. 

1.14.2 Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Τα ελεγκτικά πρότυπα είναι αυτά τα οποία αποτυπώνουν το θεσμικό 

πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να εφαρμοστούν για την τελική ολοκλήρωση του ελέγχου και τέλος την 

δημοσιοποίηση του.  

Σύμφωνα λοιπόν µε τη διεθνή βιβλιογραφία τα ελεγκτικά πρότυπα 

μπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες τις οποίες έχουμε 

προαναφέρει και δεν χρίζουν περαιτέρω ανάλυσης:  

 Γενικές Αρχές. 

 Αρχές Εκτελέσεως της Εργασίας. 

 Αρχές που αφορούν τις Εκθέσεις Ελέγχου. 

1.14.3 Ελεγκτικές Διαδικασίες. 

Ο κλάδος της Ελεγκτικής έχει θεσπίσει και διαμορφώσει συγκεκριμένες 

Ελεγκτικές Διαδικασίες όπως έχουν προκύψει από κολοσσιαίες 
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εταιρείες της Ευρώπης και της Αμερικής. Οι διαδικασίες αυτές όρισαν 

και διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα 

πρότυπα και έτσι τέθηκαν ως θεμέλιοι λίθοι στις διεθνείς βιβλιογραφίες 

ως «Θέσεις Διεθνείς». Ύστερα από όλα αυτά οι Ελεγκτικές 

Επαληθεύσεις των οικονομικών καταστάσεων γίνονται με απαραίτητες 

διαδικασίες που καθορίστηκαν και εφαρμόζονται πλέον παγκοσμίως. 

 

1.15 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

«Σύμφωνα με άρθρο του Κ. Μακράκη το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
ψηφιακό περιοδικό Accountancy Greece υπάρχουν κάποιες επιπλέον 
Ελεγκτικές Διαδικασίες όπου μπορούν να ικανοποιηθούν και πιο 
ειδικά,» 

 
 Θα πρέπει να υπάρξει η απαιτούμενη συγκομιδή πληροφοριών 

για να συνεχιστεί η ασφαλείς ροή των διαδικασιών και των 

πινάκων δικλίδων ελέγχου της διοίκησης οι οποίες έχουν να 

κάνουν και αφορούν άμεσα την τρέχουσα χρονική περίοδο και 

την σύγκριση της με αυτές της προηγούμενης χρονικής περιόδου. 

Στόχος ο εντοπισμός διαφορών στις αναγκαίες διαδικασίες η στις 

δικλίδες ελέγχου.  

 Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δικλίδων 

ασφαλείας της διοίκησης έτσι ώστε να αναλυθεί και να 

ανανεωθεί η εικόνα της προηγούμενης περιόδου, 

συμπεριλαμβανομένων διερευνητικών ερωτημάτων και άντλησης 

στοιχείων σχετικά με τα ακόλουθα: 

 Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα  και να πραγματοποιηθούν 

χρήσιμες αλλαγές στη διαδικασία υπολογισμού των προβλέψεων, 

όπως για παράδειγμα της μεθοδολογίας και των παραδοχών που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και να αξιολογηθεί εάν η μεθοδολογία 

αυτή και οι παραδοχές της εξακολουθούν να είναι κατάλληλες με 

βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τις αλλαγές όπου 

μπορεί να επέλθουν. 

 Οι πληροφορίες που παράγονται από την εταιρεία και τα σχετικά 

δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων και που είναι καίριας 
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σημασίας για τις προβλέψεις επισφάλειας των εισπρακτέων 

λογαριασμών και τυχόν αλλαγές που έγιναν στα πληροφοριακά 

συστήματα το τρέχον έτος. 

 Τα εξωτερικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να 

υποστηρίξουν τη μεθοδολογία και τις παραδοχές της διοίκησης. 

 Αλλαγές στη διαδικασία της διοίκησης που χρησιμοποιείται για να 

αναλύσει τα ιστορικά υπέρβασης της περιόδου αποπληρωμής 

των εισπρακτέων λογαριασμών και διαφαινόμενες τάσεις στην 

αφερεγγυότητα και αθέτηση αποπληρωμής των υπολοίπων. 

 Προσωπικό εκτός λογιστηρίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

διαδικασία εκτιμήσεων (π.χ. τμήμα πιστώσεων, τμήμα 

πωλήσεων). 

 Την ύπαρξη ή υποψίες για δραστηριότητες που ενέχουν δόλο ή 

υπερβάσεις της διοίκησης. 

 Εξέταση αν ο κίνδυνος για ουσιώδη ανακρίβεια μπορεί να 

προκύψει κατά τη διαδικασία. 

 Προσδιορισμός του αν η επιτροπή ελέγχου και τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη κατανοούν τη διαδικασία που υποστηρίζει 

την ανάπτυξη σημαντικών κρίσεων της διοίκησης, των εκτιμήσεων 

και τις παραδοχές που έγιναν δεκτές και συμφωνούν ότι 

τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες της 

εταιρείας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. 

 Προσδιορισμός ότι σχετικοί εξωτερικοί παράγοντες, όπως π.χ. 

πελάτες που εγκαταλείπουν την επιχειρηματική τους 

δράση, αντικατοπτρίζονται στις υποθέσεις της εταιρείας. 

 Ανάλυση της επίδρασης και τη λογικής πίσω από αλλαγές στις 

κρίσεις και τις παραδοχές της διοίκησης ιστορικά. 

 Επιβεβαίωση με άλλα τμήματα της εταιρείας (π.χ. προσωπικό του 

τμήματος πιστώσεων) ότι η λογική που διέπει τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης είναι εύλογη με βάση τις περιστάσεις. 

 Προσδιορισμός ότι οι ζημιές από τις επισφαλείς απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται μόνο όταν πληρούνται και τα δύο κριτήρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. 

 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο Έλεγχος φαινομενικά αναπτύχθηκε μονάχα τα τελευταία χρόνια, στην 
πραγματικότητα όμως η ανάγκη του είχε εκδηλωθεί πολλά χρόνια πιο 
πριν. Από ιστορικά ευρήματα προέκυψε ότι οι άνθρωποι ακόμη και 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους έκαναν λογιστικές εγγραφές χωρίς 
αριθμούς και χωρίς γράμματα, χρησιμοποιώντας διάφορα σύμβολα, 
όπως γραμμές και σημεία σε δένδρα, βράχους, πλάκες, πίνακες και 
ξύλα για να εκφράσουν τις τότε (λογιστικές τους πράξεις). 
Ο Έλεγχος πάντοτε ήταν άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένος  µε τις 
λογιστικές πράξεις των ανθρώπων σε όλες τις εποχές τις ιστορίας. 
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές οι οποίες έχουν δει το φώς με την εύρεσή 
και την κατανόησή τους, ο έλεγχος άνθησε µε την ανταλλαγή των 
αγαθών µεταξύ των ανθρώπων σε προϊστορικούς χρόνους και 
μεταγενέστερα.  
Τις εποχές αυτές η ανάγκη της απεικόνισης των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων που δημιουργούσε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και 
η αξιοπιστία των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, κατέστησε αναγκαία 
την ύπαρξη της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα 
καθιέρωσε και την ανάγκη του ελέγχου µεταξύ των συναλλασσομένων 
πρωτόγονων κοινωνιών. 
Η ανάγκη να εξεταστούν οι καθημερινές σε βάση οικονοµικές 

συναλλαγές και η διαφάνειας τους στη διαχείριση του Δημόσιου 

Χρήματος φαίνεται πως ήταν αυτά τα οποία οδήγησαν στην πρώτη, 

πρώιμη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του ελέγχου. 
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2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

Ο Ποιοτικός έλεγχος και γενικότερα όλες οι μορφές του ελέγχου ως 

επιστημονική διαδικασία συχνά προκαλούν αντιδράσεις εγκυμονώντας 

οικονομικούς κινδύνους, ενώ από την άλλη πλευρά οι εκθέσεις 

ελέγχου αρκετές φορές μπορούν να αμφισβητηθούν από τους 

ενδιαφερόμενους. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η 

εφαρμογή των προτύπων ελέγχου. 

Η διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και του κύρους της εργασίας 

του Ελεγκτή θεωρείται πρωταρχικός στόχος των προτύπων. Σε δεύτερο 

στάδιο τα πρότυπα αποβλέπουν στην προστασία του Ελεγκτή που 

υποχρεούται να τα τηρεί πιστά από τους Ελεγκτικούς Κινδύνους και τις 

Οικονομικές παγίδες όπου καιροφυλαχτούν και είναι σε θέση να 

διαστρεβλώσουν την έννοια και τον ρόλο του Ποιοτικού ελέγχου. 

 

2.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία  η διαδικασία του Ποιοτικού 

ελέγχου διεξάγεται τις περισσότερες φορές σε μεγάλες εταιρίες, 

οργανισμούς η και σε κάθε βιώσιμη οικονομική μονάδα του μεγέθους 

αυτού, 

 Κάθε τρία χρόνια ως προς τους ελεγχόμενους φορείς που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. 

 Κάθε έξι χρόνια, εφόσον οι άνω φορείς δε διενεργούν υποχρεωτικούς 

ελέγχους σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. 
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2.4  Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Το 2001 η Ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen, µια εκ των πέντε 

κορυφαίων Ελεγκτικών Εταιριών για το συγκεκριμένο χρονικό έτος, και 

η Ενεργειακή εταιρία Enron πήραν μέρος σε ένα από τα μεγαλύτερα  

οικονομικά σκάνδαλα εξαιτίας των αμφιλεγόμενων λογιστικών 

πρακτικών και μεθόδων που είχαν διεξαχθεί, τόσο από την διοίκηση 

όσο και από την ίδια την ελεγκτική εταιρία 

Έπειτα από μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αμφιλεγόμενες 

λογιστικές πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η 

Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το Νοέμβριο του 2001. Καθώς 

το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωσαν 

κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά 

μετοχή.  

Κι ενώ η εταιρεία συγκαταλεγόταν μεταξύ των Blue chip, αυτή η 

απρόσμενη εξέλιξη είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της 

Enron σημειώθηκε μετά από την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κέρδη 

και τα έσοδα ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών με οντότητες ειδικού 

σκοπού, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των 

ανωτέρω ήταν πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρείας να μην 

εμφανιστούν στις οικονομικές της καταστάσεις 

Άλλες παρόµοιες οικονομικές παρατυπίες καταγράφηκαν στις Η.Π.Α. 

την περίοδο 2001-2002, όπως οι εξής περιπτώσεις: AOL, Bristol-Myers, 

Squibb, Cendant, Computer Associates (CA), Conseco, Dynergy, 

WorldCom. Παράλληλα όμοια περιστατικά  έχουν λάβει χώρα και στην 

Ευρώπη όπου υπήρξαν εταιρίες οι οποίες είχαν εμπλακεί σε διάφορες 

Λογιστικές Απάτες την ίδια χρονική περίοδο, όπως η ComRoad AG 

(Γερµανία), η Lernout & Hauspie Speech Products (Βέλγιο), η Parmalat 

(Ιταλία) και η Royal Ahold (Ολλανδία).  

Στους θύτες των ανωτέρω σκανδάλων περιλαμβάνονταν µια αλυσίδα 

εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων ήταν τράπεζες, υψηλόβαθμα 

στελέχη εταιριών, αναλυτές αγορών, ελεγκτές, ινστιτούτα, οργανισμοί, 

καθώς επίσης ελεγκτικές εταιρίες,managers και σε ορισμένες 

μεμονωμένες περιπτώσεις ακόμα και το εργατικό δυναμικό.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_chip&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων είχε ως αποτέλεσμα την 

οριοθέτηση καθώς και την θέσπιση νέων και αυστηρότερων 

νομοθετικών κανόνων και Ελεγκτικών µηχανισµών, τόσο στις Η.Π.Α. όσο 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε απώτερο σκοπό τον διεξοδικότερο  

έλεγχο τόσο των επιχειρήσεων όσο και των Ελεγκτικών εταιριών, ώστε 

να υπάρξει ολοκληρωτική διαφάνεια και αξιοπιστία στις οικονομικές 

καταστάσεις και ως κύριο στόχο να αποτραπούν μελλοντικά παρόµοια 

φαινόμενα λογιστικής απάτης. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε ο Ποιοτικός 

‘Έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από θεσμοθετημένες πλέον 

αρχές. 

 

2.5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 
 
Σύμφωνα με τον Κ. Κώστα Μακράκη όπου έχει συντάξει αυτών τον 

πρακτικό οδηγό: 

Η διενέργεια και η τεκμηρίωση των Ελεγκτικών διαδικασιών επί των 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων της διοίκησης υπήρξε στο παρελθόν 

και συνεχίζει να είναι η περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό ευρημάτων 

των Ποιοτικών ελέγχων που διενεργούνται από τις εποπτικές αρχές 

παγκοσμίως. 

Κατά τον έλεγχο των λογιστικών εκτιμήσεων, ο πρωταρχικός στόχος του 

Ελεγκτή είναι να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα Ελεγκτικά 

τεκμήρια τα οποία να του παρέχουν εύλογη διασφάλιση έτσι ώστε οι 

εκτιμήσεις να είναι ακριβοδίκαιες για τον ελεγχόμενο. 

Το κυριότερο ζήτημα που προκύπτει από την επιθεώρηση των 

ευρημάτων είναι ότι συνήθως δεν έχουμε επαρκή και κατάλληλα 

Ελεγκτικά τεκμήρια. 

Η βάση αυτού του πρακτικού οδηγού ήταν η επισκόπηση των 

ευρημάτων των Ποιοτικών Ελέγχων Εσωτερικών και Εξωτερικών 

Επιθεωρητών. 

Αν και τα ευρήματα καλύπτουν ένα πλήθος διαφορετικών περιοχών 

Ελέγχου, τα πιο σημαντικά ευρήματα σχετίζονται κυρίως με τις 

Ελεγκτικές Διαδικασίες με τις οποίες αξιολογούμε τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε από τη διοίκηση για τον προσδιορισμό των εκτιμήσεων. 
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Αυτός ο πρακτικός οδηγός συντάχθηκε για να προσανατολίσει τους  

Ελεγκτές να κατανοήσουν τις συνηθισμένες παγίδες που εντοπίζονται 

κατά τον Έλεγχο των εκτιμήσεων της διοίκησης και παρέχει επιπλέον 

παραμέτρους που είναι ικανοί να βοηθήσουν τις Ελεγκτικές ομάδες να 

αναπτύξουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την αποκατάσταση αυτών 

των ευρημάτων. 

Ο Έλεγχος των εκτιμήσεων της διοίκησης παραμένει η σημαντικότερη 

πηγή των ευρημάτων του PCAOB (Εποπτική Αρχή επί της ποιότητας των 

ελέγχων οικονομικής πληροφόρησης των ΗΠΑ). 

Οι συνηθισμένες παγίδες περιλαμβάνουν: 

 

 Την αποτυχία να αξιολογήσουμε τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης ή να αμφισβητήσουμε το εύλογο των εξηγήσεων που 

παρέχονται από τη διοίκηση. 

 Την αποτυχία να ελέγξουμε τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό των εκτιμήσεων. 

 Την αποτυχία στο να εκτελέσουμε εκ των υστέρων αξιολογήσεις. 

 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα βασικά στάδια της διαδικασίας 

ελέγχου των εκτιμήσεων της διοίκησης.  
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2.6 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου μνημονεύεται τον Ποιοτικό 

Έλεγχο των εταιριών όπου φέρνουν εις πέρας και περατώνουν 

ελέγχους, επισκοπήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και άλλες 

αναθέσεις διασφαλιστικών και παρόμοιων υπηρεσιών. 

Αναφορικά λοιπόν µε τις ευθύνες µιας Ελεγκτικής εταιρίας κύριο 

μέλημα αυτού του προτύπου είναι να υιοθετηθεί ένα επαρκές και 

αποτελεσματικό σύστηµα Ποιοτικού ελέγχου. 

 Σκοπός του προτύπου αυτού είναι:   

 Να Καθιερώσει Βασικές Αρχές.  

 Να Καθιερώσει Διαδικασίες.     

 Να Παράσχει χρήσιμες Οδηγίες.  

Κάθε Ελεγκτική εταιρία θα πρέπει να στοχεύσει στην εδραιώσει ενός 

συστήματος Ποιοτικού ελέγχου, µε ευθύνη της διοίκησης κατάλληλα 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει σε αυτήν την απαραίτητη δικλίδα 

ασφαλείας ότι, τηρούνται τα επαγγελτικά πρότυπα, καθώς οι νοµικές 

και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος ότι οι εκθέσεις ελέγχου 

που εκδίδονται είναι ασφαλείς και παράλληλα κατάλληλες για τις 

περιστάσεις με βασικό γνώμονα αυτά τα οποία έχουν προκαθοριστεί. 

 

2.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Τα στοιχεία του συστήματος, στο οποίο βασίζεται ουσιαστικά ο 

Ποιοτικός Έλεγχος είναι τα εξής:   

 Ευθύνες καθοδήγησης για ποιότητα µέσα στην Ελεγκτική.   

 ∆εοντολογικές απαιτήσεις.   

 Ανεξαρτησία.   

 Αποδοχή και διατήρηση Ελεγκτικού Έργου και συναφών υπηρεσιών.   
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 Ανθρώπινο ∆υναµικό.   

 Ανάθεση ευθυνών σε Ελεγκτικές Μονάδες.  

 Ανάκτηση από Διεκπεραίωση Ελεγκτικού Έργου.   

 Συνεννόηση.   

 Ποιοτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Έργου.  

 Παρακολούθηση.   

 Παράπονα.   

 Τεκμηρίωση.  

Το σύστηµα Ποιοτικού Ελέγχου πρέπει να είναι καταγεγραμμένο, να 

γνωστοποιείται στο προσωπικό και να ενημερώνεται το συντομότερο 

δυνατόν για τυχών και περαιτέρω αλλαγές του.  

Επιπλέον, το προσωπικό της Ελεγκτικής εταιρίας θα πρέπει να έχει 

πληροφορηθεί για τους επιδιωκόμενους στόχους, της εταιρίας η του 

εκάστοτε οργανισμού. 

Αναμφίβολα ουσιαστικό ρόλο παίζει  το µήνυµα της προσωπικής 

ευθύνης για την ποιότητα κάθε έργου καθώς επίσης να ενθαρρύνει για 

την υποβολή προτάσεων και απόψεων σε θέµατα Ποιοτικού ελέγχου. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία, αυτά τα οποία χρίζουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον και απαιτούν μεγαλύτερης προσοχής είναι τα εξής 

παρακάτω. 

 

2.7.1 Ευθύνες καθοδήγησης για ποιότητα µέσα στην Ελεγκτική. 

Η διοίκηση της Ελεγκτικής εταιρίας της θα πρέπει:   

 Να απαιτεί την εκτέλεση κάθε έργου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα (∆ΕΠ) και τις ειδικότερες διοικητικές και 

νοµικές απαιτήσεις.  

 Να απαιτεί την χορήγηση εκθέσεων ελέγχου κατάλληλες για την 

περίσταση.   
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 Να ενηµερώνει σε συνεχή και συστηµατική βάση το προσωπικό 

για την σηµασία της ποιότητας του Ελεγκτικού έργου και πως 

αυτό επιτυγχάνεται.  

 Να ανταµείβει την υψηλής ποιότητας Ελεγκτική εργασία  και να 

επιβάλλει κυρώσεις στην αντίθετη περίπτωση.   

 Να διαθέτει επαρκείς πόρους και µέσα, για την υποστήριξη των 

αρχών και διαδικασιών Ποιοτικού ελέγχου. 

 

2.7.2 ∆εοντολογικές απαιτήσεις. 

Οι δεοντολογικές απαιτήσεις είναι:  

 Ακεραιότητα.   

 Κοινωνικότητα.   

 Επαγγελματική επάρκεια και Οφειλόμενη Επιµέλεια.   

 Εχεμύθεια.   

 Επαγγελματική συμπεριφορά. 

 

2.7.3 Ανεξαρτησία. 

Απαιτείται η καθιέρωση αρχών και διαδικασιών όπως προβλέπονται 

από τον Κώδικα Επαγγελτικής ∆εοντολογίας της I.F.AC. και των άλλων 

θεσµικών οργάνων, όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω. Οι αρχές και 

οι διαδικασίες πρέπει να προβλέπουν:  

 Γνωστοποίηση απαιτήσεων ανεξαρτησίας.   

 Υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης της διοίκησης για 

αναλαμβανόμενα έργα και τυχόν απειλές ανεξαρτησίας.   

 ∆ιακρίβωση και αξιολόγηση των περιπτώσεων που δημιουργούν 

απειλές κατά της ανεξαρτησίας και λήψη κατάλληλων µέτρων για 

απαλοιφή ή μείωση σε αποδεκτό επίπεδο απειλών.   

 Την αποχώρηση από το ανατιθέμενο έργο.  

 Απαιτείται επίσης να καθιερώνονται αρχές και διαδικασίες, οι 

οποίες αφενός θα παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι η διοίκηση 
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ενημερώνεται εγκαίρως για αθετήσεις απαιτήσεων ανεξαρτησίας 

και λήψη προκειμένου να λαµβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

επίλυσης και αφετέρου θα προβλέπουν την υποχρέωση άµεσης 

ενημέρωσης για τις περιπτώσεις αθέτησης ανεξαρτησίας και τις 

ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειών.  

 Επιπλέον η διοίκηση οφείλει να ζητά τουλάχιστον έγγραφη 

επιβεβαίωση συμμόρφωσης προς τις καθιερωμένες αρχές και 

διαδικασίες τουλάχιστον ετησίως από όλο το προσωπικό που 

απαιτείται να είναι ανεξάρτητο. 

Ανακεφαλαιώνοντας, για την αντιμετώπιση της οικειότητας όπου 

δημιουργείται από την απασχόληση του ίδιου Ελεγκτικού προσωπικού 

στην ίδια ασφαλιστική ανάθεση, η διοίκηση οφείλει να καθιερώσει 

αρχές και διαδικασίες που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση του 

θέµατος αυτού. 

 

2.7.4 Ανθρώπινο ∆υναµικό. 

Το προσωπικό της Ελεγκτικής εταιρίας θα πρέπει να είναι επαρκές, µε 

ικανότητες, προσηλωµένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νοµικές 

απαιτήσεις, έτσι ώστε να διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά και δίκαια τις 

υποχρεώσεις του.  

Απαιτείται ο καθορισµός αρχών και διαδικασιών που αφορούν:    

 Επάνδρωση. 

 Αξιολόγηση. 

 Ικανότητες και επάρκεια σε γνώση καθώς και εµπειρία. 

 Επαγγελµατική εξέλιξη. 

 Προαγωγή. 

 Αποδοχές. 

 Αξιολόγηση αναγκών προσωπικού. 
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2.7.5 ∆ιεκπεραίωση Ελεγκτικού έργου. 

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την διεκπεραίωση του 

Ελεγκτικού έργου είναι η εξής:   

 Ενηµέρωση προσωπικού.   

 Συµµόρφωση µε τα εφαρµοστέα πρότυπα.   

 Εκπαίδευση, επίβλεψη και καθοδήγηση του Ελεγκτικού έργου.   

 Επιθεώρηση Ελεγκτικής εργασίας, σηµαντικών αποφάσεων που 

λήφθηκαν καθώς και του τύπου της έκθεσης ελέγχου που θα 

χορηγηθεί.  

 Κατάλληλη τεκµηρίωση της εκτελεσθείσας ελεγκτικής εργασίας 

καθώς και της επιλογής του χρόνου και της έκτασης της 

επισκόπησης του ελεγκτικού έργου. 

 

2.7.6 Συνεννόηση  

Το κεφάλαιο της συνεννόησης µεταξύ των ατόμων όπου συνεργάζονται 

στο εσωτερικό μιας εταιρίας ή ενός φορέα, έπαιζε πάντοτε σημαντικό 

ρόλο για οποιαδήποτε οικονοµική μονάδα για την εύρυθμη λειτουργία 

της. Έτσι η Ελεγκτική εταιρία, όντας µια οικονοµική μονάδα, οφείλει να 

διασφαλίζει την κατάλληλη συνεννόηση σε δύσκολα ή επίµαχα θέµατα 

της. Επιπλέον η ύπαρξη διαθέσιμων αρμόδιων οργάνων θεωρείται 

πλέον αναγκαία για την πραγματοποίηση της αποτελεσματικότερης 

συνεννόησης μεταξύ των μελών της. Αναμφίβολα, απαιτείται να 

υπάρχει τεκµηρίωση της φύσης και της έκτασης τέτοιων συνεννοήσεων 

όπως για παράδειγμα σε θέµατα συζήτησης, αποτελέσµατα 

συνεννόησης, ληφθείσες αποφάσεις, τρόπος εφαρµογής αποφάσεων 

και άλλα παρόμοια θέματα. 

 

2.7.7 Ποιοτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Έργου. 

Ο Ποιοτικός έλεγχος του Ελεγκτικού έργου περιλαµβάνει την συζήτηση 

µε τον επικεφαλή της Ελεγκτικής οµάδας, την επισκόπηση των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης επιχείρησης και του 

πελάτη. Επιπλέον περιλαµβάνει την εξέταση για το αν η έκθεση ελέγχου 
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είναι κατάλληλη για τις περιστάσεις καθώς και την επισκόπηση των 

φύλλων ελέγχων που αφορούν σηµαντικά θέµατα και αποφάσεις της 

οµάδας. Ειδικότερα για τις εισηγημένες επιχειρήσεις το πρότυπο 

ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνει:   

 Αξιολόγηση των µελών της Ελεγκτικής οµάδας για την τήρηση της 

ανεξαρτησίας.   

 Αξιολόγηση σημαντικών κινδύνων και μέτρα αντιμετώπισης.   

 Ληφθείσες αποφάσεις σχετικά µε την σημαντικότητα.  

 Συνεννόηση σε επίµαχα θέµατα και συμπεράσματα.   

 Το είδος και η βαρύτητα των διορθωµένων και των ανακριβειών.   

 Αν τα φύλλα εργασίας που επιλέχθηκαν για τον Ποιοτικό έλεγχο 

αντανακλούν την εκτελεσθείσα εργασία και στηρίζουν τα τελικά 

συμπεράσματα. 

 Την καταλληλότητα της έκθεσης ελέγχου. 

 Για την διενέργεια του Ποιοτικού ελέγχου απαιτείται η καθιέρωση 

αρχών και διαδικασιών οι οποίες:   

 Προβλέπουν την διενέργεια Ποιοτικού ελέγχου για όλους τους 

ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων 

εταιριών.  

 Θέτουν κριτήρια αξιολόγησης των λοιπών ελέγχων προκειµένου 

να υπαχθούν σε Ποιοτικό έλεγχο.   

 Ολοκληρώνουν τον Ποιοτικό έλεγχο πριν την υποβολή της 

έκθεσης ελέγχου.  

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι οι διοικήσεις των 

Ελεγκτικών εταιριών υποχρεούνται να καθορίζουν την φύση, το χρονικό 

διάστημα και την έκταση της διενέργειας του Ποιοτικού ελέγχου της 

Ελεγκτικής Διαδικασίας  καθώς επίσης και τα κριτήρια µε τα οποία 

κρίνονται κατάλληλοι ή όχι, οι επιθεωρητές Ποιοτικού ελέγχου και 

τέλος οφείλουν να τεκµηριώνουν τον Ποιοτικό έλεγχο. 

Όσον αφορά τώρα την έκταση του Ποιοτικού ελέγχου, εξαρτάται από το 

πόσο σύνθετο μπορεί να προκύψει το Ελεγκτικό έργο καθώς και τον 

κίνδυνο, η έκθεση ελέγχου να µην είναι κατάλληλη για τις περιστάσεις, 

ενώ ο υπεύθυνος Ποιοτικού ελέγχου διενεργεί το έργο του πριν την 
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περάτωση του Ελεγκτικού έργου έτσι ώστε κάποια σηµαντικά θέµατα 

να επιλυθούν άμεσα πριν την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου. 

 

2.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ KAI ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. 

∆ιάφοροι ορισµοί έχουν δοθεί για την ποιότητα του ελέγχου και τον 

Ποιοτικό Έλεγχο. Στο επιστηµονικό περιοδικό Journal of Accounting and 

Economics δίδεται ο εξής ορισµός για την ποιότητα του ελέγχου. 

«Ο έλεγχος που ασκείται σε µια επιχείρηση, είτε είναι Εσωτερικός είτε 

Εξωτερικός, αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο 

παρακολούθησης των πιθανών συγκρούσεων που µπορεί να επέλθουν 

µεταξύ των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και των διοικούντων» . 

«Kατά τον Oates Wallace, η ποιότητα του ελέγχου θα µπορούσε να 

οριστεί ως το µέτρο της ικανότητας του Ελεγκτή να µειώσει το θόρυβο 

και τη µεροληψία και να βελτιώσει την καθαρότητα των λογιστικών 

δεδοµένων που παρατίθενται και δηµοσιεύονται ο ορισµός αυτός 

παρουσιάζει την ικανότητα του Ελεγκτή να µειώσει τη διαφορά 

ανάµεσα στα γεγονότα που εµφανίζονται, στις δηµοσιευµένες 

καταστάσεις και στα γεγονότα που πραγµατικά συµβαίνουν, αλλά δεν 

είναι άµεσα διακριτά στην ελεγχόµενη εταιρία. » 

 «Ένας ευρύτερος ορισµός του Ποιοτικού ελέγχου αποτυπώνεται από 

τους Ched και Danny Myers, σύµφωνα µε τους οποίους η ποιότητα του 

ελέγχου δεν εξαντλείται µόνο στην τήρηση ή µη των γενικά αποδεκτών 

κανόνων λογιστικής αλλά στηρίζονται στην προσωπικότητα, στον 

σκεπτικισµό και την αµεροληψία του Ελεγκτή. Υψηλή ποιότητα 

Ελεγκτικού έργου σηµαίνει ότι ο Ελεγκτής µπορεί να θέτει περιορισµούς 

στις ακραίες επιδιώξεις της διοίκησης σχετικά µε την 

χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης.» 

«Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε από τον D΄Angelo, Η ποιότητα του 

ελέγχου ορίζεται ως η συνδυασµένη πιθανότητα καταρχήν του 

εντοπισµού και κατόπιν της αναφοράς ουσιαστικών λαθών που 

εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις .Η πιθανότητα αυτή 

εξαρτάται τόσο από τις γνώσεις και τις ικανότητες που κατέχει ο 
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Ελεγκτής, όσο και από το βαθµό ανεξαρτησίας του, δηλαδή την 

ικανότητα να εκφέρει οποιαδήποτε γνώµη χωρίς να υποκύπτει σε 

προσωπικά συµφέροντα και σε πιθανές ασκούµενες πιέσεις από την 

εταιρία και τον πελάτη.» 

Θα ήταν εύλογο να αναφέρουμε χαρακτηριστικά μια σύγκρουση 

συμφερόντων όπου προκύπτει από τους διοικούντες της επιχείρησης η 

οποία ορίζεται ως Κόστος Αντιπροσώπευσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στους προσωπικούς στόχους των ανωτέρων οι οποίοι να µην βρίσκονται 

σε πλήρη αντιστοιχία µε το στόχο µεγιστοποίησης της αξίας της 

επιχείρησης. Η διοίκηση έχοντας λοιπόν την εξουσία να λαµβάνει 

αποφάσεις από τους ιδιοκτήτες της, δηλαδή τους εντολείς όπως για 

παράδειγµα τους µετόχους της, µπορεί να οδηγηθεί σε μοιραία 

σύγκρουση µεταξύ επιχειρηµατικών και προσωπικών συµφερόντων 

θέτοντας την επιχείρηση σε μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει ο Ποιοτικός Έλεγχος και η 

σπουδαιότητα ύπαρξης ελέγχου ο οποίος προσπαθεί να αμβλύνει την 

ασυµµετρία της πληροφόρησης όπου υπάρχει ανάµεσα στους 

managers της επιχείρησης και στους ιδιοκτήτες της. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η ύπαρξη µιας στενής σχέσης µεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν 

την Ελεγκτική ποιότητα των προϊόντων της ποιότητας του ελέγχου και 

της επίδρασής όλων των προηγουµένων στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση θεωρείτε αναγκαία. Από αυτή τη σχέση µπορούµε να 

καταλήξουµε στο εξής συµπέρασµα,   

Πως, η ποιότητα του Ποιοτικού Ελέγχου συνδέεται άµεσα τόσο µε τους 

παράγοντες ζήτησης ελέγχου όπως είναι η στρατηγικές κινδύνου της 

ελεγχόµενης εταιρίας και η σύγκρουση συµφερόντων (agency conflict), 

όσο και µε τους παράγοντες προσφοράς όπως είναι η αµοιβή των 

Ελεγκτικών εργασιών και οι στρατηγικές κινδύνου της Ελεγκτικής 

εταιρίας. 
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2.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Η ποιότητα του ελέγχου μετριάζεται όταν συντρέχουν δύο από τα 

παρακάτω γεγονότα. 

«Αποτυχία Εφαρµογής των γενικά αποδεκτών αρχών της λογιστική.» 

Αυτή η τάση παρουσιάζεται όταν εµφανίζονται περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης του Ελεγκτή προς τους γενικούς κανόνες της λογιστικής 

επιστήμης. 

«Αποτυχία Δηµοσιευµένης Έκθεσης Ελέγχου.» 

Αυτή η τάση εμφανίζεται όταν παρατηρείται η αδυναµία του Ελεγκτή να 

δηµοσιεύσει µια έκθεση ελέγχου µε επιφύλαξη. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελεγχόµενες οικονοµικές καταστάσεις 

είναι πιθανότατα αντικείµενα εξαπάτησης των χρηστών.  

«Το ερώτηµα που τίθεται είναι πως μπορεί να μετρηθεί η αποτυχία του 

ελέγχου και εποµένως η απουσία της ποιότητας και των κανόνων που 

πρέπει να διέπουν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ;» 

Η αποτυχία ελέγχου είναι δύσκολο να εντοπιστεί εκ των προτέρων. 

Ωστόσο ορισµένα γεγονότα όπως οι αγωγές κατά Ελεγκτικών εταιριών, 

οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, οι επανεκτιµήσεις κερδών, οι κυρώσεις 

που επιβάλλονται από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εταιρίες που 

δεν ακολουθούν τους κανόνες Λογιστικής και δηµοσιότητας που έχουν 

θεσπιστεί αποτελούν ενδείξεις µειωµένης ποιότητας ελέγχου. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν παραδείγµατα για τα οποία έχει 

εντοπιστεί η αποτυχία του ελέγχου. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ελλειµµατικού 

ελέγχου οι οποίες δεν έχουν ανιχνευθεί, καθώς πιθανότατα η εταιρία ή 

οι µέτοχοι δεν έχουν υποστεί αντίξοες οικονοµικές καταστροφές όπως 

πτώχευση ή οικονοµική δυσχέρεια. Καταλήγουμε λοιπόν στο 

συμπέρασμα πως εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν 

εντοπιστεί κραυγαλέες παραλείψεις, υπάρχουν και αντίστοιχες 

µικρότερης εµβέλειας οικονοµικές επιπτώσεις και αυτός είναι ο λόγος 

που τις κάνουν δύσκολες να εντοπιστούν. 
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Ανακεφαλαιώνοντας παρατηρούμε πως η διαδικασία του Ποιοτικού 

ελέγχου είναι πολύπλοκη και γίνεται με συγκεκριμένα βήματα όπως 

προαναφέραμε. Σε κάθε του βήμα ο Ελεγκτής καταλήγει σε κάποιο 

επισφαλές συμπέρασμα η αποτέλεσμα και μετά συνεχίζει στο επόμενο 

βήμα ενώ αρκετές φορές είναι απαραίτητη η επιστροφή σε 

προηγούμενο στάδιο η βήμα. 

 

2.10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. 

Η ανεξαρτησία των Ελεγκτών είναι βασικό συστατικό για την 

επαγγελµατική καταξίωση το κύρος την διαφάνεια και την αξιοπιστία 

των Ελεγκτών.  

‘‘Το δεύτερο από τα Γενικά πρότυπα της Ελεγκτικής ορίζει ότι,’’ 

«Ο Ελεγκτής πρέπει να είναι ανεπηρέαστος στη σκέψη για να µπορέσει 

να κερδίσει την εµπιστοσύνη του κοινού και να αποκτήσει το 

απαραίτητο προσωπικό και επαγγελµατικό κύρος». 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Ελεγκτικής εργασίας, ο Ελεγκτής 

οφείλει να διακατέχεται από εντιμότητα και ειλικρίνεια, απαιτείται  

επίσης να είναι απαλλαγµένος από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις, 

έννοιες και από οτιδήποτε θα µπορούσε να θεωρηθεί ασυµβίβαστο 

προς την ακεραιότητα του χαρακτήρα και του επαγγέλματος του.  

Το Π.∆. (Προεδρικό Διάταγμα),ορίζει ότι οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν 

πλήρη προσωπική και επαγγελµατική ανεξαρτησία σε σχέση µε τον 

ελεγχόµενο. Επίσης οι εταιρίες και οι κοινοπραξίες Ελεγκτών, πρέπει να 

έχουν λειτουργική και οικονοµική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία από τον 

οποιοδήποτε ελεγχόµενο ή άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και 

επαρκή δύναµη σε ελεγκτικό προσωπικό για την άρτια και έγκαιρη 

εκτέλεση των αναλαµβανόµενων ελέγχων.  

«Σύμφωνα με την ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές τα βασικά σηµεία για 

την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτά 

ορίζονται από το Σώµα των Ελεγκτών είναι τα παρακάτω»: 
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 Καμία πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση του πελάτη, δεν θα 

πρέπει να αποκαλυφθεί στο προσωπικό της ελεγχόμενης 

εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς κατάλληλη έγκριση 

 Οποιαδήποτε πληροφορία αποκομίσει κάποιος κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου, θα πρέπει να χειριστεί αυστηρώς εμπιστευτικά απ’ 

όλες τις βαθμίδες του προσωπικού. Καμία πληροφορία όσο 

αφορά τις συναλλαγές του πελάτη, το προσωπικό, την πολιτική 

εργοδοσίας, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, ζημιές ή θέματα 

καθαρής θέσης θα πρέπει να αποκαλύπτονται στο προσωπικό της 

ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση 

του προϊσταμένου του ελεγκτικού έργου και του πελάτη.  

 Πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις ελεγκτικές διαδικασίες 

της εταιρείας δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται στον πελάτη ή 

στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας αν αυτό αποβεί εις 

βάρος της αποτελεσματικότητας τους ελέγχου. Τέτοια 

πληροφορία δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς την 

έγκριση του προϊσταμένου της ελεγκτικής ομάδας.  

 Το προσωπικό της Ελεγκτικής ομάδας, δεν θα πρέπει να συζητά 

την εργασία του μπροστά στο προσωπικό της ελεγχόμενης 

εταιρείας, εκτός αν γνωρίζουν ότι τα άτομα της ελεγχόμενης 

εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν τα θέματα της 

εταιρείας. 

 Όταν είναι απαραίτητο να συζητηθούν θέματα της εταιρείας, με 

άτομα από το προσωπικό της εταιρείας, ή με δικηγόρους ή με 

άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη 

προσοχή έτσι ώστε αποδέκτης των πληροφοριών αυτών να είναι 

άτομο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να έχει αυτές τις 

πληροφορίες.  

 Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση, πρέπει να απαγορεύονται οι 

συζητήσεις όσων έχουν σχέση με θέματα πελάτη.  

 Τα «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε στα 

γραφεία του πελάτη χωρίς να είναι κλειδωμένα, έτσι ώστε 

οποιοσδήποτε από το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας να 

έχει πρόσβαση σε αυτά. 
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2.11 ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. 

Πλήθος σοβαρών ερωτημάτων έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 

σχετικά µε την Ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τίθενται λοιπόν κάποια σαφέστατα 

ερωτήματα όπως ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι οδηγούν 

στη νόθευση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών; Ποιοι 

είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι θέτουν τόσο τους Ελεγκτές και τις 

Ελεγκτικές εταιρίες όσο και τις επιχειρήσεις σε άμεσο κίνδυνο; 

Αποτυπώνονται παρακάτω μια σειρά από παράγοντες τους οποίους 

συναντάµε συχνότερα στην βιβλιογραφία, 

 Το µέγεθος της Ελεγκτικής εταιρίας.  

 Η παροχή διοικητικών και Ελεγκτικών υπηρεσιών από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή προς την ελεγχόµενη εταιρία και τον πελάτη.  

 Ο ανταγωνισµός µεταξύ των Ελεγκτικών εταιριών.  

 Η παραµονή του Ορκωτού Ελεγκτή στην ελεγχόµενη εταιρία η 

πελάτη για σειρά ετών. 

 Τα αποτελέσµατα των δώρων στους Ελεγκτές.   

 Η οικονοµική κατάσταση της ελεγχόµενης εταιρίας.  

 Οι επιτροπές ελέγχου.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται µια σειρά θεωρητικών απόψεων, εµπειρικών 

συµπερασµάτων και ερευνών. 

 

«Σύμφωνα με τους Frankel οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες µε 

υψηλό ποσοστό λήψης υπηρεσιών πέραν των Ελεγκτικών εµφανίζουν 

µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης κερδών πέραν των αναµενόµενων, και 

έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να πλησιάσουν ή ακόµα και να 

ξεπεράσουν τα κέρδη που προβλέπουν για αυτές οι αναλυτές.» 

«Η επαγγελµατική ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Frankel, 

(2002). Η δηµιουργία µικρών εκπλήξεων στα κέρδη, μας παραπέµπει 

στο συµπέρασµα ότι οι Ελεγκτές εµφανίζουν µεγαλύτερη επιείκεια στις 
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εταιρίες που παρέχουν και τις δύο υπηρεσίες καθώς δηµιουργούνται 

δεσµοί λόγω της διάχυσης γνώσεων που πραγµατοποιείται και από τις 

δύο μεριές.» 

«Σε πανομοιότυπο συµπέρασµα µε τον Frankel είχε καταλήξει αρκετά 

νωρίτερα και ο John M. Antle, ο οποίος διαπίστωσε, ότι η παροχή 

διοικητικών υπηρεσιών αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη στενής 

συνεργασίας µεταξύ του Ελεγκτή και της διοίκησης της ελεγχόµενης 

εταιρίας, εφόσον οι αποφάσεις της διοίκησης ακολουθούν τις 

προτάσεις του Ελεγκτή.» 

«Ωστόσο, ο John M. Antle, όπως και η De Angelo, θεωρεί ότι το 

ενδεχόµενο απώλειας της φήµης και του καλού ονόµατος του Ελεγκτή 

κατά την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων, αποτελεί 

ισχυρό παράγοντα αποφυγής µείωσης της ανεξαρτησίας του Ελεγκτή 

και εποµένως αποτελεί κίνητρο ενίσχυσης της ποιότητας του Ποιοτικού 

ελέγχου.» 

«Δανειζόμενος τα συμπεράσματα της Dr Frederica Shockley’sη οποία 

διαπίστωσε ότι οι Ελεγκτικές εταιρίες που παρέχουν συµβουλευτικές 

υπηρεσίες στις διοικήσεις των ελεγχόµενων εταιριών θεωρούνται ότι 

εµφανίζουν αυξηµένο ρίσκο απώλειας ανεξαρτησίας σε συνδυασµό και 

µε τον ανταγωνισµό που υφίσταται µεταξύ των ελεγκτικών εταιριών για 

την προσέλκυση και διατήρηση της επιθυμητής πελατείας.» 

Οι µελετητές της θεωρίας αυτής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει αρνητική σχέσης µεταξύ της χορήγησης µη Ελεγκτικών 

υπηρεσιών και της τιµής της µετοχής της ελεγχόµενης εταιρίας, αυτό 

προκύπτει από το ότι οι πελάτες θεωρούν πως τέτοιου είδους ενέργειες 

μειώνουν την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Αποδεικνύεται 

εµπειρικά σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι, οι οικονοµικά ανεξάρτητες 

Ελεγκτικές εταιρίες, διατρέχουν µικρότερο κίνδυνο απώλειας της 

επαγγελµατικής ανεξαρτησίας των µελών τους, σε σχέση µε τις 

οικονοµικά ασθενέστερες Ελεγκτικές εταιρίες.  

Αν και το θέµα της δηµοσίευσης και της απαγόρευσης των λοιπών 

υπηρεσιών δεν έχει ακόμα λυθεί ωστόσο οι επενδυτές φαίνεται να 

θεωρούν την αποκάλυψη αυτής της πληροφόρησης σηµαντική για την 



  Σελίδα 
49 

 
  

ανάληψη επενδύσεων. Ωστόσο σε άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

φαίνεται να μην επηρεάζεται η ανεξαρτησία, η αντικειµενικότητα και η 

ακεραιότητα των Ελεγκτών από την ταυτόχρονη παροχή λοιπών 

υπηρεσιών.  

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

παρά το πλήθος συμπερασμάτων και διαπιστώσεων οι έρευνες δεν 

συµφωνούν ως προς το εάν η ταυτόχρονη παροχή Διοικητικών και 

Ελεγκτικών υπηρεσιών επιδρά στην ανεξαρτησία του Ελεγκτή και άρα 

πρέπει να αποτελεί ασυµβίβαστη η ταυτόχρονη παροχή µε τη 

διεξαγωγή ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 

2.12 ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ 

ΤΟΥΣ. 

Τα επιχειρήµατα υπέρ ή κατά της υποχρεωτικής εναλλαγής των 

Ελεγκτών ήρθαν στο προσκήνιο µετά από τον ισχυρισµό της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. ότι, η µακροχρόνια θητεία ενός Ελεγκτή 

κλονίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του. Οι 

υποστηρικτές της εναλλαγής των Ελεγκτών υποστηρίζουν ότι µια 

αλλαγή παρέχει ένα καινούργιο και πιο αποδοτικό τρόπο εκτίµησης των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης και εν λόγου εταιρίας.  

«Προηγούµενη Θητεία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως µάνατζερ στις 

επιχειρήσεις.» 

Οι µελετητές της θεωρίας αυτής εντόπισαν περιπτώσεις εµφάνισης 

ακατάλληλης ποιότητας της Ελεγκτικής στον ποιοτικό Έλεγχο κατά τις 

οποίες οι Ελεγκτές παλαιότερα είχαν εκτίσει Θητεία ως ανώτερα 

στελέχη των εταιριών που εξέταζαν. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες εμπεριστατωμένες απόψεις 

από αυθεντίες του είδους, επί του θέματος.  

«Σύμφωνα με την πράξη Sarbanes-Oxley ο περιορισμός που έχει τεθεί   

σχετικά µε την παροχή Ελεγκτικών υπηρεσιών από Ελεγκτές που 

εργάζονταν τα προηγούµενα έτη στη διοίκηση της ελεγχόµενης 
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εταιρίας, αποτελεί ενδεικτικότατο σημείο του πόσο σημαντικό είναι 

αυτό το θέμα και της περαιτέρω ανάλυσης της οποίας χρήζει.» 

«Σύμφωνα με τον Lawrence  Klein (1982), Η μακρά Θητεία επηρεάζει 

άµεσα την αμεροληψία του ελέγχου εξαιτίας του ότι οι Ελεγκτές 

αρχίζουν να λειτουργούν σαν υπερασπιστές της επιχείρησης, 

αδυνατώντας να ενσωµατώσουν στην έκθεσή τους νέα στοιχεία ή 

αλλαγές τα οποία αποκτούν σηµαντική βαρύτητα, ενώ στην 

προσπάθεια τους να διατηρήσουν τον πελάτη εµφανίζεται το κίνητρο 

να αποσιωπούν τυχόν αµφίβολες ενέργειες.» 

«Σχετικά την ίδια άποψη υποστήριξε νωρίτερα και ο Daniel J. Flint 

(2005) ο οποίος διατύπωσε την γνώμη ότι η µακροχρόνια Θητεία ενός 

Ελεγκτή είναι δυνατόν να δηµιουργήσει ισχυρή αφοσίωση και 

συναισθηµατική σχέση µε την ελεγχόµενη εταιρία, γεγονός που 

επηρεάζει αρνητικά την αντικειµενικότητα και ανεξαρτησία του.» 

 

«Επίσης οι Johnson, σκιαγράφησαν πως τα τρία πρώτα χρόνια που 

ακολουθούν της αλλαγής ενός Ελεγκτή η ποιότητα του ελέγχου είναι 

μικρότερη.» 

Από την άλλη πλευρά τώρα αυτοί που αγωνίζονται εναντίον της 

εναλλαγής της θητείας του Ελεγκτή βασίζονται κυρίως στα οικονοµικά 

οφέλη τα οποία προκύπτουν από Θητεία συνεχόμενων ετών. Θεωρούν 

αναμφίβολο πως η ποιότητα του ελέγχου µπορεί αρχικά να είναι µικρή 

στα πρώτα της στάδια καθώς ο καινούργιος Ελεγκτής βρίσκεται στη 

διαδικασία απόκτησης γνώσης για τον πελάτη και το κόστος έναρξης 

είναι αρκετά υψηλό . Άλλα κόστη προέρχονται από την ανάγκη να 

θυσιάσει η εταιρία κάποιους πόρους της για να βοηθήσει τον Ελεγκτή. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν εύλογο να επισημάνουμε ότι η εφαρμογή 

Ελεγκτικής εργασίας χαµηλού επιπέδου είναι ικανή να επιφέρει άµεσα 

και έµµεσα κόστη.  

 Το άµεσο κόστος εκφράζεται µε τον ενδεχόμενο κίνδυνο 

δικαστικών αγωγών από την εταιρία. 
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 Το έµµεσο κόστος εκφράζεται µε την απώλεια φήµης της µε 

καταστροφικές συνέπειες στη ικανότητα προσέλκυσης νέων και 

παλαιότερων πελατών.   

 

2.13 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Επιστημονικές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

Ποιότητα του Ελέγχου συνδέεται άμεσα με,  

 Τα Διοικητικά συµβούλια. 

 Τη σύνθεσή των Διοικητικών συμβουλίων (τα άτομα όπου τα 

απαρτίζουν) 

 Τις Επιτροπές ελέγχου.  

«Σχετική έρευνα πραγματοποίησε ο Davis το (2003) σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα της συγκεκριμένης έρευνας, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

η ποιότητα του ελέγχου είναι υψηλότερη όταν τα διοικητικά συµβούλια 

και οι επιτροπές ελέγχου είναι ανεξάρτητες στο σύνολο ή στην 

πλειοψηφία τους.» 

Με τον όρο ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου σύµφωνα µε τον ορισµό της 

επιτροπής Blue Ribbon εννοείται η συµµετοχή εξωτερικών συµβούλων, 

δηλαδή ανθρώπων που, 

 Δεν έχουν ή είχαν επαγγελµατικές επαφές µε την εταιρία τα 

προηγούµενα πέντε έτη, 

 Δεν λαµβάνουν κάποιο επιπλέον είδος αµοιβής εκτός της 

αµοιβής τους ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή της 

επιτροπής ελέγχου,  

 Δεν έχουν κάποια άµεση η έμμεση συγγένεια µε κάποιους από 

τους εργαζόµενους της ελεγχόμενης επιχείρησης,  

 Δεν κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών και δεν είναι στελέχη 

εταιριών στις οποίες απασχολούνται ως σύµβουλοι στελέχη της 

ελεγχόµενης εταιρίας. 
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Αργότερα µε την πράξη Sarbanes-Oxley το (2002), ο ορισµός της 

ανεξαρτησίας έγινε πιο ευρύς µε συνέπεια να θεωρείται ένα µέλος ως 

ανεξάρτητο όταν, 

 Δεν χρηματίζεται για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή οτιδήποτε 

άλλο από την ελεγχόμενη εταιρία. 

 Δεν είναι µέλος θυγατρικής ή συνδεδεµένης εταιρίας . 

 

«Επίσης ο Joseph V. Carcello και ο Terry L. Neal (2003) υποστήριξαν ότι 

οι Ελεγκτές είναι πιθανότερο να δηµοσιεύσουν µια διαφοροποιηµένη 

γνώµη αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της 

επιχείρησης όταν υπάρχουν ανεξάρτητα διοικητικά συµβούλια καθώς 

ακόµη ότι διατρέχουν µικρότερο ρίσκο να απολυθούν από αυτήν την 

εταιρία. » 

 
«Επίσης ο Lawrence  Klein (1982) µε ερευνά που πραγματοποίησε 

απέδειξε ότι εταιρίες µε ανεξάρτητα και εποµένως ισχυρά διοικητικά 

συµβούλια εµφάνισαν µικρότερα ποσοστά µη κανονικών κερδών, 

υπονοώντας µε τον τρόπο αυτό ότι η παραποίηση των κερδών από τα 

διοικητικά στελέχη των εταιριών αυτών είναι σηµαντικά περιορισµένη.» 

«Σύμφωνα με τους Menon και Williams (1994) διαπίστωσαν ότι οι 

ελεγχόµενες εταιρίες που απασχολούν Ελεγκτές πρώην στελέχη τους 

εµφανίζουν µεγαλύτερα µη κανονικά κέρδη σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εταιρίες. » 

Μια διαπίστωση που θα µπορούσε να επισημανθεί σε αυτό το σημείο 

είναι ότι η ανεξαρτησία των µελών των διοικητικών συµβουλίων και 

εποµένως η αποτελεσµατικότερη εταιρική διακυβέρνηση, συνδέεται 

άµεσα µε την ποιότητα και την ανεξαρτησία των Ελεγκτών, οι οποίοι 

εµφανίζουν αυξηµένη ικανότητα να εντοπίζουν Λογιστικά και 

διαχειριστικά προβλήµατα ενώ ταυτόχρονα να ελέγχουν την στάση των 

στελεχών της διοίκησης ως προς τη νόθευση των δηµοσιευθέντων 

κερδών. 

Το ερώτηµα που τέθηκε είναι. «Αν η σχέση που υπάρχει µεταξύ των 

Ελεγκτών και των πρώην εργοδοτών τους επηρεάζει την 
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αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των Ελεγκτών και άρα την 

ποιότητα του ελέγχου.» 

«Ο Lennox διακρίνει τρείς διαφορετικές περιπτώσεις δέσµευσης του 

Ελεγκτή µε την ελεγχόµενη εταιρία. 

 Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην προηγούµενη 

επαγγελµατική καριέρα του Ελεγκτή ως manager της ελεγχόµενης 

εταιρίας.  

 Η δεύτερη περίπτωση δέσµευσης εµφανίζεται όταν ο manager 

της ελεγχόµενης εταιρίας πείθει να οριστεί ως Ελέγκτρια εταιρία 

εκείνη στην οποία εργαζόταν παλαιότερα.  

 Η Τρίτη περίπτωση δέσµευσης εµφανίζεται εντελώς τυχαία, 

εξαιτίας της µεγάλης κινητικότητας ως προς την εργασία που 

εµφανίζουν οι εργαζόµενοι.» 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα που προέκυψαν από την έρευνα η συχνότητα 

των εταιριών που δεχόταν «καθαρή γνώµη» από τον Ελεγκτή 

εµφανίζεται µεγαλύτερη στις περιπτώσεις που υπάρχει προηγούµενη 

επαγγελµατική σχέση, γεγονός που υποστηρίζει την εξασθένιση της 

αντικειμενικότητας Ποιοτικού Ελέγχου και άμεσα της Ποιότητας του 

ελέγχου. Εποµένως διακρίνεται ολοφάνερα ότι στις περιπτώσεις αυτές 

οι Ελεγκτές είναι πιο επιεικής στην κατάδειξη προβληµάτων και στη 

δηµοσίευση σχολίων στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών και 

πρώην εργοδοτών τους. 
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2.14 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. PKF. 

«Σύμφωνα με την Ευρωελεγκτική Εταιρία PKF η συνεχής 

παρακολούθηση και επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας του 

Συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της 

εταιρίας. Κατά διαστήματα αξιολογεί το εφαρμοσμένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας και προβαίνει σε ανάλογες τροποποίησης και 

βελτιώσεις. Παράλληλα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με το σύστημα της 

PKF κάθε φορά όπου είναι απαραίτητο προβαίνοντας στις αναγκαίες 

ενέργειες για την άμεση βελτίωση του συστήματός της.» 

Το σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου όπου χρησιμοποιείται από την εν λόγο 

εταιρία βασίζεται στις παρακάτω αρχές. 

 Για την διασφάλιση της ποιότητας διεξαγωγής εργασιών 

εφαρμόζεται το σύστημα της περιοδικής επίβλεψης. 

 Η περιοδική επιλογή των εργασιών (φακέλων ελέγχου) όπου θα 

αποτελέσουν αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου βασίζεται 

κυρίως στον κίνδυνο όπου υπάρχει σε κάθε εργασία. 

 Η επιθεώρηση του Εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας διενεργείται 

 Κάθε χρόνο για τις εισηγημένες εταιρίες και τις εταιρίες δημοσίου 

συμφέροντος 

 Κάθε τρία χρόνια για τουλάχιστον μια Ελεγκτική εργασία για κάθε 

υπεύθυνο ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

 Η Διοικούσα επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου κάθε χρόνο ορίζει την 

Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από δύο 

ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 

και τον εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας ο οποίος είναι πρώην 

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής. 

 Οι φάκελοι Ελέγχου που έχουν διενεργηθεί από τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές που είναι μέλη της επιτροπής Ελέγχου 

επιθεωρούνται από αναπληρωματικά μέλη τα οποία ορίζονται 

από την Διοικούσα επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου. 
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Ο Ποιοτικός Έλεγχος διενεργείται βάση ειδικού εγχειριδίου στο οποίο 

περιγράφονται σαφέστατα και αναλυτικά, οι επαληθεύσεις όπου θα 

πρέπει να διενεργηθούν και οι οποίες έχουν άμεση και άρρηκτη σχέση 

με την εφαρμογή των κανόνων που επιβάλλονται από την 

επαγγελματική νομοθεσία, από τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα και από 

τον κανονισμό του Εσωτερικού συστήματος διασφάλισης Ποιότητας της 

εταιρίας. Επιπλέον αντικείμενο του Ποιοτικού ελέγχου αποτελεί και η 

ομοιόμορφη σε γενικές γραμμές τήρηση των φακέλων ελέγχου. 

Μετά το πέρας του Ποιοτικού Ελέγχου η Επιτροπή Ελέγχου γνωστοποιεί 

προς την Διοικούσα Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου τα αποτελέσματα του 

Ποιοτικού Ελέγχου που προήλθαν από την διαδικασία. Τα 

αποτελέσματα γνωστοποιούνται από την ανωτέρω Διοικούσα Επιτροπή 

προς τους υπεύθυνους Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές και το αρμόδιο 

Ελεγκτικό Προσωπικό. Η γνωστοποίηση τον αποτελεσμάτων μπορεί να 

δώσει την δυνατότητα στην εταιρία και στα επιμέρους συσχετιζόμενα 

πρόσωπα με αυτή να λάβουν άμεσα και επαρκή μέτρα όπου είναι 

απαραίτητα σύμφωνα με τα προκαθορισμένα. Στην πληροφόρηση θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν, 

 Η περιγραφή των διαδικασιών του Ποιοτικού ελέγχου που 

εφαρμόστηκε. 

 Τα συμπεράσματα όπου προέκυψαν από την δεξαμενή του 

Ποιοτικού ελέγχου. 

Κατά διαστήματα η εταιρία υπόκειται σε Ποιοτικό έλεγχο και από το 

Διεθνές Δίκτυο της PKF της οποίας αποτελεί μέλος. Οι τελευταίοι 

Ποιοτικοί Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν  

 Από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου της (PKFINTERNATIONAL) 

μέσα στον μήνα Ιούνιο του 2008. 

 Από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου της PKFΕυρωελεγκτική Α.Ε. 

μέσα στον Δεκέμβριο του 2009 για τις εταιρίες Δημοσίου 

ενδιαφέροντος.  
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2.15 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ    

ΣΤΗΝ Ε.Λ.Τ.Ε. 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε.Λ.Τ.Ε. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε τα 

βήματα όπου ακολουθούνται στην διαδικασία του Ποιοτικού ελέγχου 

και της επιστήμης της Ελεγκτικής από την Ε.Λ.Τ.Ε. Τα παρακάτω στοιχεία 

δόθηκαν στην δημοσιότητα και αφορούν το Οικονομικό έτος 2012. Κάθε 

στοιχείο και αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ελέγχου ανήκει στην εν 

λόγο Αρχή και μόνο, χωρίς καμία δικιά μου παρέμβαση σε αυτά. Με 

αυτό το παράδειγμα θέλω να στοχεύσω στα κύρια βήματα όπου 

ακολουθήθηκαν από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

στον ρόλο του Ποιοτικό  Έλεγχο στην Ελεγκτική Διαδικασία με γνώμονα 

την Πτυχιακή μου Εργασία. 
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3.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Λ.Τ.Ε. 
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3.3 Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

Η Συχνότητα Διεξαγωγής και η Διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου. 

 Βαθμός συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στην 

ελεγχόμενη οντότητα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς. 

 Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και Ελεγκτικά θέματα. 

 Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις . 

 Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε . 

 Ασυμβατότητα του τύπου της έκθεσης Ελεγκτή με την εικόνα που 

παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις . 

 Κρίσιμοι δείκτες που συσχετίζουν τον κίνδυνο, τις δηλωθείσες ώρες 

ελέγχου, τις αμοιβές σε σχέση με τα μεγέθη της ελεγχόμενης οντότητας 

κτλ. 

 

3.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.  

 Η ομάδα ποιοτικού ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε. έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί 

λεπτομερή προγράμματα ελέγχου στους Ποιοτικούς ελέγχους στους 

οποίους διεξάγει.  

 Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα για ISA ή ΕΕΠ, IFRS ή ΕΓΛΣ. 

 Η Ε.Λ.Τ.Ε. χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ελέγχου της ΠΟΛ 1159 για τους 

φορολογικούς ελέγχους. 

Συμβούλιο 
Ποιοτικού 
Ελέγχου  

Επικεφαλής 
Ομάδας  

Ενταλμένοι 
ελεγκτές 
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 Η Ε.Λ.Τ.Ε. χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια για τις επισκοπήσεις της 

έκθεσης διαφάνειας και του ISQC1.  

 Η ομάδα Ποιοτικού ελέγχου εκτός από το πρόγραμμα ελέγχου 

καταρτίζει και τηρεί αρχείο (ηλεκτρονικό και έγχαρτο) με τα κύρια 

φύλλα ελέγχου που υποστηρίζουν τα ευρήματα της. 

 

3.5 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ. 

Α.) Αδυναμίες στις περιοχές της αποδοχής / συνέχισης Πελάτη ή/και                

Έργου. 

 Ανεπαρκής έλεγχος ασυμβιβάστων. 

 Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανεπαρκής κατανόηση της φύσης των 

εργασιών διασφάλισης που ζητούνται. 

 Μη ουσιαστική μηχανιστική αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου. 

 Μη ουσιαστική μηχανιστική αξιολόγηση της ικανότητας του Ελεγκτικού 

γραφείου να παρέχει τις προτεινόμενες υπηρεσίες. 

 Ανεξαρτησία των μελών της ομάδας ελέγχου. 

 

Β.) Αδυναμίες στο σχεδιασμό του ελέγχου.  

 Ελλιπής τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και της καταλληλότητας της 

βάσης εκτίμησης ουσιώδους μεγέθους . 

 Μη εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδα οικονομικής 

κατάστασης και ισχυρισμού . 

 Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανεπάρκεια ηλεκτρονικών εργαλείων 

ελέγχου να υποστηρίξουν μια μικτή στρατηγική ελέγχου (controls & 

substantive approach). 
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 Ακατάλληλη εφαρμογή στρατηγικής μόνο ουσιαστικών διαδικασιών 

όταν η φύση της ελεγχόμενης οντότητας απαιτεί και τη δοκιμασία 

δικλείδων . 

 Μη εντοπισμός σημαντικών κινδύνων όπως π.χ. σημαντικές συναλλαγές 

με συνδεδεμένα μέρη και μη απόκτηση κατανόησης των σχετικών 

δικλίδων . 

 

Γ.)  Αδυναμίες στην τεκμηρίωση του ελέγχου. 

 Η αξία του ανέλεγκτου μέρους κονδυλίου ξεπερνά κατά πολύ το 

ουσιώδες μέγεθος, ωστόσο δεν γίνεται αναφορά στον κίνδυνο το 

σύνολο των ενδεχόμενων Ελεγκτικών διαφορών να υπερβαίνει το ποσό 

του ανεκτού λάθους. 

 Όταν δεν υπάρχει διασφάλιση λόγω δοκιμασιών δικλείδων ή 

ακολουθείται στρατηγική ουσιαστικών διαδικασιών , οι αναλυτικές 

διαδικασίες δεν επαρκούν, όταν ο κίνδυνος έχει χαρακτηριστεί 

σημαντικός, απαιτούνται και δοκιμασίες λεπτομερειών. 

 Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων αποτελούν μέρος των 

οικονομικών καταστάσεων ωστόσο η τεκμηρίωση του ελέγχου των 

γνωστοποιήσεων παρουσιάζει συχνά σημαντικές αδυναμίες. 

 Τα δείγματα στα οποία γίνεται έλεγχος  για σκοπούς πιστοποιητικού 

φορολογικής συμμόρφωσης δεν είναι σίγουρο ότι δεν τεκμηριώνεται 

γιατί επαρκούν για σκοπούς Τακτικού ελέγχου. Σε κάποιες περιπτώσεις 

δεν έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο τεκμηρίωσης του τακτικού 

ελέγχου. 

 Ανεπάρκεια τεκμηρίωσης ως προς την αξιολόγηση της εργασίας του 

ειδήμονα της διοίκησης ή και του Ελεγκτή. 

 Διαδικασία επιβεβαίωσης τραπεζικών υπολοίπων και εναλλακτικές 

διαδικασίες. 

 Διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων πελατών, προμηθευτών και 

εναλλακτικές διαδικασίες. 
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 Τεκμηρίωση του ελέγχου της ενοποίησης. 

 Τεκμηρίωση του ελέγχου της κατάστασης ταμειακών ροών. 

 

Δ.) Αδυναμίες που σχετίζονται με εκτιμήσεις και εφαρμογή 

επαγγελματικού σκεπτικισμού. 

 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 Αρχή συνέχισης δραστηριότητας  

 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

 Υπεραξία και συμμετοχές  

 Επενδυτικά Ακίνητα 

 Αναβαλλόμενοι φόροι 

 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  

 Οι περιοχές με σημαντικές κρίσεις της διοίκησης δεν επεξηγούνται 

επαρκώς στις οικονομικές Καταστάσεις 

 

Ε.)  Αδυναμίες ως προς την Έκθεση Ελέγχου. 

 Αναξιόπιστη εκτίμηση Ελεγκτικής Διαδικασίας με στόχο την αποφυγή 

αδυναμίας έκφρασης γνώμης. 

 Μη ολοκλήρωση Ελεγκτικών διαδικασιών και Ελεγκτικού έργου με το 

σκεπτικό ότι θα χορηγηθεί αδυναμία έκφρασης γνώμης. 

 Ακατάλληλη χρήση τύπου έκθεσης με θέματα έμφασης, όταν το σύνολο 

τους καθώς και η επίδραση τους είναι τόσο φανερή που θα βασιζόταν 

σε αρνητική γνώμη. Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει διαβούλευση ως 

προς την απόφαση για τον καταλληλότερο τύπο γνώμης αυτή δεν 

αποτυπώνεται. 
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ΣΤ.) Φορολογικοί  Έλεγχοι Ευρήματα Ποιοτικών Ελέγχων. 

Οι Ποιοτικοί έλεγχοι στα φορολογικά πιστοποιητικά βρίσκονται σε 

αρχικό στάδιο. Ως τώρα έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα:  

 Ακατάλληλη τεκμηρίωση των μεθόδων επιλογής δείγματος, όταν 

αυτό δεν ορίζεται από την ΠΟΛ 115 

 Μη προβολή των διαφορών των φορολογικών αναμορφώσεων 

στο σύνολο των εξόδων. 

 

3.6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

 Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, 

με αποτέλεσμα να επιβάλλονται υποδείξεις στους ελεγχόμενους 

φορείς, για την  διενέργεια του Ποιοτικού ελέγχου 

 Επιβολή υποχρέωσης στην Ελεγκτική εταιρεία στο να γνωστοποιήσει, τα 

ευρήματα του Ποιοτικού ελέγχου όπου προέκυψαν στις επιτροπές 

ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος που ελέγχει. 

 Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε. θεωρήσει, 

μετά από εισήγηση του Σ.Π.Ε., ότι ο ελεγχόμενος φορέας έχει προβεί ή 

ενδέχεται να έχει προβεί σε παραβατικές πράξεις, συμπεριφορά ή σε 
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παράλειψη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, κινεί την 

πειθαρχική διαδικασία που ορίζεται στον Νόμο.  

 

  

 

 

Προτεραιότητες  E.Λ.Τ.Ε. 2013-2014 . 

 Το πρόγραμμα Ποιοτικών ελέγχων 2012-2013 ολοκληρώνεται 

 Μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους έχουν προγραμματιστεί να 

ξεκινήσουν επιπρόσθετοι Ποιοτικοί έλεγχοι.  

 Στους πρώτους μήνες 2014 θα ολοκληρωθούν τα προσχέδια των 

εκθέσεων ευρημάτων από τους Ποιοτικούς ελέγχουν που έλαβαν χώρα 

στο δεύτερο εξάμηνο του 2013.  

 Θα ακολουθήσει νέος κύκλος ποιοτικών ελέγχων που θα εστιάζει 

κυρίως στα πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της Πτυχιακής 

εργασίας είναι πολυδιάστατα και μας φανερώνουν πόσο σημαντικός 

είναι ο ρόλος του Ποιοτικού Ελέγχου στον Επιστημονικό κλάδο της 

Λογιστικής και γενικότερα της Οικονομίας, με βασικό γνώμονα την 

Ελεγκτική διαδικασία. Διακρίνουμε πως αυτοί οι δύο επιστημονικοί 

κλάδοι συνδέονται άμεσα και άρρηκτα μεταξύ τους, με απώτερο σκοπό 

και κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία κάθε οικονομικής μονάδας για 

να παραχθούν ασφαλή και ουσιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις 

προκαθορισμένες βασικές αρχές. Παρατηρούμε μέσα από στοχευόμενα 

παραδείγματα πως στις περιπτώσεις όπου δεν συνυπάρχει και δεν 

εναρμονίζεται η Ελεγκτική με τον Ποιοτικό έλεγχο τα αποτελέσματα τα 

οποία προκύπτουν δεν είναι καθόλου ευχάριστα και εγκυμονούν 

απειλές, Οικονομικούς κινδύνους και ανεπανόρθωτες βλάβες στο 

εσωτερικό του εκάστοτε ελεγχόμενου φορέα. Από την άλλη πλευρά 

τώρα παρατηρείται πως εκτός από τις παρατυπίες στις οποίες  μπορεί 

να προβεί μια εταιρία για διάφορους ηθελημένους λόγους,  

προβαίνουν σε παρόμοιες ατασθαλίες και οι Ελεγκτές οι οποίοι έχουν 

το χρίσμα και την υποχρέωση να φέρουν εις πέρας αμερόληπτα και με 

επαγγελματική ανεξαρτησία το Ελεγκτικό τους έργο και καθήκον. Αυτές 

οι αντιεπαγγελματικές ενέργειες καθιστούν ευάλωτους τόσο τον φορέα 

όπου υπόκειται τον έλεγχο όσο και την Ελεγκτική εταιρία, θέτοντας σε 

μεγάλο κίνδυνο την φήμη τους και τις  μελλοντικές προσελκύσεις 

πελατών με αυτές τις αδικαιολόγητες και καθόλα νόμιμες πράξεις και 

συνέπειες που τις συνοδεύουν . Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι για να παραχθεί υψηλής ποιότητας Ελεγκτικό έργο και 

παραλλήλως Ποιοτικός έλεγχος απαιτείται η άψογη συμβολή όλων των 

ενδιαφερομένων από τους εργαζόμενους έως τους Οικονομικούς 

Διευθυντές και τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές. Τα αποτελέσματα τα 

οποία θα προκύψουν από αυτή την άψογη συνύπαρξη είναι 

αναμφίβολο πως θα θέσουν τις θεμέλιες βάσεις για επιταχυμένες 

μελλοντικές κινήσεις. 
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