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1.    ΣΥΝΟΨΗ      

       Η  σημερινή  πολυπλοκότητα  του  περιβάλλοντος  μέσα  στο  οποίο 
δραστηριοποιούνται  οι  επιχειρήσεις,  καθώς επίσης  και  το  όλο αυξανόμενο 
μέγεθος των εταιριών,  κάνουν το έργο της διοίκησης πιο δύσκολο και  πιο 
σύνθετο συνάμα. Η ανάγκη για αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης σε 
απλά και πιο εξεζητημένα  ζητήματα που αφορούν τον οργανισμό, κρίνεται 
αναγκαία για την περεταίρω βιωσιμότητα αυτού. Κάθε επιχείρηση αποτελείται 
από  ένα  αριθμό  επιμέρους  τμημάτων  και  διευθύνσεων,  των  οποίων  η 
αποτελεσματική  συνεργασία  οδηγεί  σε  μια  κερδοφόρα  πορεία  του 
οργανισμού.

       Συνεπώς, από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως σε μια επιχείρηση, για 
να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  και  οι  στρατηγικές  της,  απαιτείται  ένα  σύστημα 
Εσωτερικού  Ελέγχου,  έτσι  ώστε  να  γίνεται  αντιληπτό  εάν  οι  στόχοι  και  οι 
στρατηγικές του οργανισμού ακολουθούνται σωστά από τα διάφορα επίπεδα 
του  Management και των εργαζομένων, αν επιτυγχάνονται οι αναμενόμενες 
αποδόσεις καθώς επίσης να ελέγχονται τυχόν αποκλίσεις από τα επιθυμητά 
αποτελέσματα έγκαιρα, ώστε να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης.

       Ο Εσωτερικός Έλεγχος, είναι μια αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου 
management,  αφού αποτελεί  τον κύριο σύμβουλό του σε όλα τα ιεραρχικά 
επίπεδα.  Η  λειτουργία  του  Εσωτερικού  Ελέγχου,  μέσω  της  διερεύνησης, 
αποσκοπεί να διαβεβαιώνει στα διάφορα στελέχη και τμήματα που εποπτεύει 
ότι  η  λειτουργία  των  παραπάνω  είναι  σύμφωνη  με  τις  εντολές  και  το 
πρόγραμμα της διοίκησης.

       Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) είναι η 
παροχή εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς την διοίκηση, 
μέσω αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, να βοηθά τα μέλη 
του οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω 
επιστημονικών αναλύσεων, αξιολογήσεων και παροχής σχετικών συμβουλών 
με το ελάχιστο κόστος.1

       Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει και να 
παρουσιάσει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, και κατ’ επέκταση να 
αναλύσει  το  επιπλέον  κόστος  που  επιφέρει  η  λειτουργία  του  Εσωτερικού 
Ελέγχου σε έναν οργανισμό. Αρχικά, έγινε μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη 
της ελεγκτικής και στη συνέχεια παρουσιάστηκε το σύστημα του Εσωτερικού 
Ελέγχου, τα θέματα που εξετάζει καθώς επίσης και το επιπλέον κόστος που 

1 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, (2003)  ‘Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις επιχειρήσεις-
οργανισμούς και η πρακτική εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
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θα  επιφορτιστεί  η  επιχείρηση,  εφαρμόζοντας  ένα  σύστημα  Εσωτερικού 
Ελέγχου.

2.    O   Θεσμός της Ελεγκτικής  

2.1   Γενικά  

Η αναγκαιότητα του ελέγχου, το περιεχόμενο του ελέγχου και οι φορείς 
ελέγχου  δεν  αποτελούν  κάτι  το  καινούριο  στην  ελληνική  έννομη  τάξη.  Οι 
ραγδαίες  εξελίξεις  που  έχουν  συμβεί  στο  επιχειρηματικό  περιβάλλον,  η 
απελευθέρωση  των  αγορών,  ο  μεγάλος  όγκος  των  συναλλαγών,  οι 
συγχωνεύσεις  και  οι  εξαγορές  που  λαμβάνουν  χώρα  μεταξύ  των 
επιχειρήσεων,  η  έλλειψη  οργάνωσης  από  πλευράς  των  επιχειρήσεων,  η 
αύξηση  των  οικονομικών  παραπτωμάτων,  η  νέα  τεχνολογία  που  έχει 
εισχωρήσει  σήμερα  στις  επιχειρήσεις  είναι  μερικά  στοιχεία  που  καθιστούν 
αναγκαία την υιοθέτηση κάποιων ελεγκτικών διαδικασιών για την διασφάλιση 
της ορθής λειτουργίας ενός οργανισμού.

Η  Ελεγκτική  είναι  ένας  από  τους  πιο  σημαντικούς  κλάδους  της 
Λογιστικής και ασχολείται με την αντιμετώπιση και επίλυση των θεωρητικών 
και  πρακτικών  θεμάτων  που  αφορούν  τους  ελέγχους  των  οικονομικών 
μονάδων. Η λειτουργία της ελεγκτικής στην σύγχρονη επιχείρηση ονομάζεται 
Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit), ο οποίος μέσα σε έναν οργανισμό δεν 
υποκαθιστά τους επιτελείς  ή  τα  γραφεία της οργάνωσης για να συντάσσει 
κανονισμούς και διαδικασίες, αλλά για να βοηθά αυτά τα όργανα να υιοθετούν 
τους κανόνες λειτουργίας. Η επισήμανση των αδυναμιών από τον εσωτερικό 
έλεγχο  έχει  ως  βασικό  σκοπό  τη  βελτίωση  της  όλης  λειτουργίας  της 
επιχείρησης-βελτίωση διαδικασιών- και όχι την επιβολή ποινών. Οι γνώμες-
προτάσεις των ελεγκτών δεν αποτελούν ιεραρχικές εντολές, αλλά υπεύθυνες 
γνώμες που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής μονάδας 
και στην περεταίρω εξυγίανσή της.  

2.2   Ο θεσμός της Ελεγκτικής στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα το ελεγκτικό επάγγελμα θεσμοθετείται για πρώτη φορά με 
τον νόμο 5076/1931, χωρίς όμως να λειτουργήσει ο θεσμός των Ορκωτών 
Ελεγκτών.  Το  1956  με  τη  σύσταση  του  Σώματος  Ορκωτών  Λογιστών 
επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος. 
Μέχρι τότε ο έλεγχος που προέβλεπε και προβλέπει ο Ν.2190/1920 (άρθρα 
36 και 37) ήταν τυπικός, περιοριζόμενος στην κάλυψη των προϋποθέσεων 
του νόμου.

Η  πολιτεία  σε  μια  προσπάθεια  ριζικής  αναβάθμισης  του  ελεγκτικού 
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έργου, ίδρυσε με το Ν.Δ. 3329/1955 το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). 
Σύμφωνα με  τον νόμο:  ‘Ο σκοπός του  Σ.Ο.Λ.  δεν  περιοριζόταν μόνο στη 
συστηματική  ελεγκτική  διαδικασία  των  οικονομικών  καταστάσεων 
(Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) των ανωνύμων εταιριών, αλλά 
περιελάμβανε  τόσο  την  άσκηση  διαχειριστικού  ελέγχου  πάσης  φύσεως 
οικονομικών οργανισμών της χώρας (άρθρο 1 Ν.Δ. 3329/1955) όσο και την 
μελέτη  της  λογιστικής  οργανώσεως  των  επιχειρήσεων,  εκμεταλλεύσεων  ή 
οργανισμών,  ύστερα  από  αίτηση  τους  (άρθρο  2  Ν.Δ.  4107/1960). 
Αναλυτικότερα, η χρησιμοποίηση των Ορκωτών Λογιστών ήταν υποχρεωτική 
για  τον  τακτικό  έλεγχο  (άρθρο  36  Νόμου  2190)  ανωνύμων  εταιριών  των 
οποίων  οι  μετοχές  ήταν  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο  και  εκείνων  των 
οποίων το μετοχικό κεφάλαιο, είτε αρχικό είτε ύστερα από αύξηση, καλύφθηκε 
με δημόσια εγγραφή καθώς και για τον τακτικό έλεγχο του Ισολογισμού των 
ανωνύμων  ασφαλιστικών  εταιριών  για  τον  οποίο  ο  ένας  από  τους  δύο 
ελεγκτές  έπρεπε  να  επιλέγεται  από τα  μέλη  του  Σ.Ο.Λ.  Σημειώνεται  ότι  η 
χρησιμοποίηση των μελών του Σ.Ο.Λ. για τον τακτικό έλεγχο του Ισολογισμού 
των Α.Ε.(άρθρο 36 του Ν.2190)ήταν και είναι προαιρετική.

Το Σ.Ο.Λ. με την αρχική θεσμική του μορφή έπαψε να λειτουργεί από 
το 1992. Παρ’ όλα αυτά η μεγάλη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελεγκτικής 
στη χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητη. Ακόμα και σήμερα, πολλοί είναι εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Σ.Ο.Λ. παρουσίαζε 
αρκετά  ισχυρά  σημεία,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  αξιοποιηθούν  σε 
μελλοντικούς σχεδιασμούς ανάπτυξης της ελεγκτικής.

Οι  Ορκωτοί  Λογιστές,  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας  τους,  ήταν 
ανεξάρτητοι  (άρθρο  12  του  Ν.Δ.3329/1955).Επίσης,  η  θέσπιση  του 
ασυμβίβαστου του λειτουργήματος του μέλους  του Σ.Ο.Λ.  με  οποιοδήποτε 
άλλο επάγγελμα (άρθρο 13 του Ν.Δ.3329/1955) ενίσχυε την επαγγελματική 
τους ανεξαρτησία αφού απέκλειε τη δημιουργία σχέσεων που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τη γνώμη τους.

Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών με τη μορφή του ανεξάρτητου ελεγκτικού 
οργανισμού λειτούργησε για 36 περίπου χρόνια, με ουσιαστική συμβολή στην 
εδραίωση  της  λογιστικής  και  της  ελεγκτικής  στη  χώρα  μας.  Τα  μέλη  του 
οργανισμού καταξιώθηκαν στο χώρο της οικονομίας για την επαγγελματική 
τους  αρτιότητα,  το  ήθος,  το  κύρος,  την  ανεξαρτησία  και  την  ευσυνειδησία 
τους.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 226/30.7.1992 ιδρύεται το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.)  και  το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή στη χώρα μας 
προσαρμόζεται με τα διεθνώς ισχύοντα. Ένας ανεξάρτητος, αυτοδιοικούμενος 
φορέας δημιουργείται,  στον οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής εκτός από τα 
μέλη του Σ.Ο.Λ. και όσοι ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες είχαν τα υπό του νέου 
πλαισίου προβλεπόμενα προσόντα. 
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2.3   Η έννοια της Ελεγκτικής  2  

Η Ελεγκτική είναι και εκφράζεται ως ένας ξεχωριστός επαγγελματικός 
κλάδος  των  διοικητικών-οικονομικών  επιστημών  που  πραγματεύεται  τους 
γενικούς  κανόνες,  όρους  και  προϋποθέσεις  για  την  διενέργεια  ελέγχου  σε 
κάθε επιχείρηση-οικονομική μονάδα-φορέα που στοχεύει στη διαφύλαξη και 
τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, καθώς και την ανάπτυξη και 
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ελεγκτική ως κλάδος της οικονομικής-διοικητικής των επιχειρήσεων 
και  εκμεταλλεύσεων είναι  συγχρόνως επιστήμη και  τεχνική.  Χαρακτηρίζεται 
ως  επιστήμη  γιατί  παράγει  καινούρια  γνώση  μέσα  από  την  διεξαγωγή 
ορθολογικής και μεθοδικής έρευνας, και εξασφαλίζει την έγκυρη παρουσίαση 
των νέων γνώσεων. Η σύγχρονη Ελεγκτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
πιο  βασικές  επιστήμες  διοικήσεως  οικονομικών  μονάδων,  όπως  την 
Οικονομική, Στατιστική, Νομική και Πληροφορική. Από τις επιστήμες αυτές, η 
Ελεγκτική αντλεί τη σύγχρονη μεθοδολογία για την αποτελεσματική επίλυση 
θεμάτων που αναφέρονται στο υποκείμενο των ελέγχων, και στην ελεγκτική 
εργασία.

Η  Ελεγκτική  είναι  επίσης  τεχνική.  Αξιοποιεί  την  νέα  γνώση,  που 
παράγει ο επιστημονικός κλάδος της, για να ικανοποιήσει πρακτικές ανάγκες 
ελέγχου. Η τεχνική αναζητά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο συγκεκριμένο 
σκοπό και στο μέσο που οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η Ελεγκτική ως φιλοσοφία, ως επιστήμη και τεχνική δεν ενδιαφέρεται 
για την νομική μορφή των μονάδων που ελέγχει, δηλαδή, το αν έχει ιδιωτικό ή 
δημόσιο χαρακτήρα, ούτε για το αντικείμενο εκμετάλλευσης, ούτε επίσης για 
τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα της. Είναι ένας κλάδος, που μέσα από τη 
διερεύνηση και την αξιολόγηση των λειτουργιών αποκτά έδαφος αποδοχής 
και  εφαρμογής  σε  κάθε  επιχειρηματική  μονάδα,  φορέα  και  κοινωνία. 
Εξελίσσεται  συνεχώς  και  προσπαθεί  να  αποκτήσει  τη  δική  της  ταυτότητα, 
προσεγγίζοντας  κάθε  φορά  τις  αδυναμίες  των  συστημάτων  Εσωτερικού 
Ελέγχου,  με  επιστημονικές  μεθόδους,  υποδεικνύοντας  ρεαλιστικές  λύσεις, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηστή διοίκηση, ώστε να επιτύχουν οι φορείς 
και  οι  διοικήσεις  τις  επιδιώξεις  και  τους  σκοπούς,  διασφαλίζοντας  τους 
μετόχους και γενικότερα την κοινωνική συνοχή της επιχείρησης.

2.4   Θέματα που εξετάζει η Ελεγκτική  3  

Η Ελεγκτική Εξετάζει τρία βασικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο 
τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό έλεγχο:

2 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, (2003). ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
3 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του.’, Α’ Τόμος
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α. Το αντικείμενο του ελέγχου. Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος 
και ποιοι σκοποί επιδιώκονται μέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόμενοι για τη 
διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες την επιχείρηση, καθώς οι μέτοχοι, 
οι πιστωτές και οι συναλλασσόμενοι με αυτή.

β. Το υποκείμενο του ελέγχου. Αφορά τον ελεγκτή, δηλαδή ποια πρόσωπα 
έχουν  αναλάβει  να  διενεργούν  έλεγχο,  ποιες  οι  προδιαγραφές  και  τα 
προσόντα  των  ατόμων  αυτών,  ώστε  να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στα 
ελεγκτικά τους καθήκοντα.

γ.  Τις  ελεγκτικές  διαδικασίες.  Σε  αυτές  περιλαμβάνεται  ο  τρόπος  και  οι 
επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε 
φορά για τη διενέργεια του ελέγχου προκειμένου να παραχθεί ελεγκτικό έργο 
επιστημονικού επιπέδου. 

2.5   Κατηγορίες Ελέγχου  4  

Οι έλεγχοι με βάση διάκρισης το αντικείμενο του ελέγχου μπορούν να 
ταξινομηθούν στις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων

- Έλεγχοι Συμμόρφωσης

- Λειτουργικοί Έλεγχοι

- Έλεγχοι Διοίκησης

- Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης

- Έλεγχοι Οικονομικού Εγκλήματος

- Ειδικοί Έλεγχοι

2.5.1   Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων  

Σκοπός  της  διενέργειας  ελέγχου  οικονομικών  καταστάσεων  είναι  η 
διαμόρφωση και έκφραση μιας γνώμης για το κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και 
αν αυτές απεικονίζουν με ακρίβεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα 
της διαχείρισης του ελεγχόμενου οργανισμού.

Ο  έλεγχος  οικονομικών  καταστάσεων  εξετάζει  με  λεπτομερή  τρόπο 
οποιοδήποτε  στοιχείο  δημιουργεί  υποψία  απάτης  ή  κατάχρησης  και  έχει 
καθήκον να προχωρήσει  την έρευνα μέχρις ότου απαλλαγεί  από τις  τυχόν 
αμφιβολίες του. Τέτοιοι έλεγχοι αποτελούν μια από τις συνηθέστερες μορφές 
ελέγχου που πραγματοποιούν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.

4 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος’
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2.5.2   Έλεγχοι Συμμόρφωσης  

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν σκοπό να καθορίσουν σε ποιο βαθμό 
ο  ελεγχόμενος  συμμορφώνεται  με  συγκεκριμένους  κανόνες  ή  κατά  πόσο 
ακολουθεί  διαδικασίες  που έχουν  τεθεί  από κάποιο  ιεραρχικά  ή  διοικητικά 
ανώτερο φορέα.

Ο  έλεγχος  συμμόρφωσης  περιλαμβάνει  μια  εξέταση  συγκεκριμένων 
χρηματοοικονομικών  και  λειτουργικών  δραστηριοτήτων  μιας  οικονομικής 
μονάδας,  με  απώτερο  στόχο  τη  διακρίβωση  της  συμμόρφωσης  τους  σε 
συγκεκριμένους  όρους,  κανόνες  ή  διατάξεις  ρυθμιστικών  αρχών.  Στην 
κατηγορία αυτή  των ελέγχων τα κριτήρια  μπορεί  να  προέρχονται  από μια 
ποικιλία διαφορετικών πηγών, όπως είναι οι εγκύκλιες οδηγίες, οι κανονισμοί 
και  οι  αποφάσεις  των  διοικήσεων  μιας  επιχείρησης,  οι  πιστωτές  της,  οι 
εποπτικοί και διοικητικοί φορείς της δημόσιας διοίκησης και οι κανόνες των 
ανεξάρτητων  αρχών  ρυθμιστικού  παρεμβατισμού.  Σε  κάθε  επιχείρηση  του 
ιδιωτικού  τομέα  και  οργανισμό  του  δημοσίου  τομέα  υπάρχουν  πολιτικές, 
συμβάσεις, νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που μπορεί να προβλέπουν 
τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης που βασίζονται σε προκαθορισμένα από την 
διοίκηση κριτήρια μπορεί να πραγματοποιούνται συχνά κατά την διάρκεια του 
έτους,  ανά  τακτά  διαστήματα  αλλά  και  αιφνιδιαστικά.  Οι  έλεγχοι  αυτοί 
πραγματοποιούνται  συνήθως  από  στελέχη  της  επιχείρησης  κυρίως  της 
λειτουργίας  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Παράδειγμα  ελέγχου  συμμόρφωσης 
αποτελεί ο έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν τα φυσικά 
και  νομικά  πρόσωπα.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  ελεγκτές  εξετάζουν  την 
συμμόρφωση  των  φορολογούμενων  στους  κανόνες  του  θεσμοθετημένου 
νομοθετικά φορολογικού πλαισίου.

2.5.3   Λειτουργικοί Έλεγχοι  

Κατά  τον  έλεγχο  αυτό  γίνεται  μια  επισκόπηση  κάθε  τμήματος  της 
επιχείρησης  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  αποτελεσματικότητα  και  η 
αποδοτικότητα  τους.  Οι  λειτουργικοί  έλεγχοι  καταλαμβάνουν  όλο  και 
μεγαλύτερο  μέρος  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Οι  λειτουργικοί  έλεγχοι 
πραγματοποιούνται  συνήθως  για  να  ικανοποιήσουν  ένα  συνδυασμό  των 
ακόλουθων τριών σκοπών:

1) Προσδιορισμός  Απόδοσης:  Η  απόδοση  της  ελεγχόμενης  λειτουργίας 
συγκρίνεται  με  πολιτικές,  πρότυπα  και  στόχους  που  έχουν  τεθεί  από  την 
ανώτατη διοίκηση ή με άλλα κατάλληλα για την περίπτωση κριτήρια μέτρησης 
της απόδοσης της συγκεκριμένης λειτουργίας.

2) Προσδιορισμός  Ευκαιριών  για  Βελτίωση: Από  τον  παραπάνω  έλεγχο  της 
απόδοσης  ο  ελεγκτής  ανακαλύπτει  γενικά  ευκαιρίες  αύξησης  της 
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αποδοτικότητας,  της  παραγωγικότητας,  της  ποιότητας  και  της 
αποτελεσματικότητας της ελεγχόμενης λειτουργίας.

3) Υποβολή  Συστάσεων  για  Βελτίωση και  Περαιτέρω  Δράση: Οι  προτάσεις 
μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και τις ευκαιρίες 
για  βελτίωση.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ο  ελεγκτής  μπορεί  να  κάνει 
συγκεκριμένες  προτάσεις,  σε  άλλες  περιπτώσεις  μπορεί  να  προτείνει 
περαιτέρω μελέτη.

Οι λειτουργικοί έλεγχοι μπορεί να ζητηθούν από την ανώτατη διοίκηση ή 
ένα  τρίτο  ενδιαφερόμενο  μέρος.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου 
ανακοινώνονται στο φορέα που ζήτησε τον έλεγχο.

2.5.4   Έλεγχοι Διοικήσεως  

Οι  έλεγχοι  αυτοί  πραγματοποιούνται  με  σκοπό την  αξιολόγηση  των 
στόχων της διοικήσεως μιας οικονομικής μονάδας και το βαθμό στον οποίο 
αυτοί  έχουν  επιτευχθεί.  Αξιολογείται  δηλαδή  η  αποδοτικότητα  και 
αποτελεσματικότητα  ενός  μέλους  ή  συλλογικού  οργάνου  διοίκησης  μιας 
επιχείρησης ή ενός τμήματος αυτής.

Οι  έλεγχοι  διοίκησης  πρέπει  να  ενθαρρυνθούν  στο  χώρο  της 
εσωτερικής  ελεγκτικής  και  ιδιαίτερα  στις  επιχειρήσεις  όπου  υπάρχουν 
ανυπέρβλητες  δυσχέρειες  αντικειμενικής  αξιολόγησης  του  έργου  όσων 
διοικούν επιμέρους τμήματα. Είναι όμως χρήσιμο να αναφερθούν ορισμένες 
αντιρρήσεις κατά των αναλυτικών ελέγχων διοίκησης:

o Κίνδυνος αποκάλυψης πληροφοριών που είναι αρκετά χρήσιμες για τους 
ανταγωνιστές της ελεγχόμενης επιχείρησης.

o Πιθανότητα  αποθάρρυνσης  των  διοικούντων  να  αναλάβουν 
πρωτοβουλίες με σοβαρούς κινδύνους.

o Έλλειψη  κατάλληλου  προσωπικού  να  αναλάβει  τη  διενέργεια  τέτοιων 
ελέγχων 

o Έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων μέτρησης του αποτελέσματος και των 
επιδόσεων.

2.5.5   Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης  

Κοινωνικός  έλεγχος  ονομάζεται  κάθε  έλεγχος  που έχει  αντικειμενικό 
στόχο την επαλήθευση, επικύρωση και επιβεβαίωση των πληροφοριών που 
συγκεντρώνει και παρουσιάζει η Κοινωνική Λογιστική. Η Κοινωνική Λογιστική 
αναπτύχθηκε ακριβώς για να συγκεντρώσει συστηματικά και να απεικονίσει 
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις σχέσεις της επιχείρησης με το 

13



κοινωνικό περιβάλλον της. Η κοινωνική λογιστική συγκεντρώνει πληροφορίες 
που αναφέρονται:

1) Στο  εργασιακό  δυναμικό  της  επιχείρησης,  όπως  εκπαίδευση,  εργατικά 
ατυχήματα, μέση αμοιβή, απώλεια χρόνου λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων 
κ.α.

2) Στους πελάτες της επιχείρησης όπως ποσοστό παραπόνων, δείκτες ποιότητας 
υπηρεσιών, ποσοστά αύξησης των πωλήσεων κ.α.

3) Στη γενικότερη κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης όπως δωρεές σε κοινωφελείς 
οργανισμούς, προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας κ.α.

Στη  χώρα  μας  με  το  Π.Δ.  58/1985  οι  κοινωνικοποιημένες  δημόσιες 
επιχειρήσεις είχαν την υποχρέωση να καταρτίζουν κοινωνικούς ισολογισμούς. 
Η ανάγκη ελέγχου των κοινωνικών αυτών ισολογισμών δεν είχε μέχρι σήμερα 
αναμενόμενη συμβολή στην ανάπτυξη των ελέγχων κοινωνικής ευθύνης και 
στην Ελλάδα.

2.5.6   Έλεγχοι Οικονομικού Εγκλήματος και Απάτης  

Ο  έλεγχος  της  απάτης  είναι  σχετικά  ένα  νέο  και  υπό  ανάπτυξη 
γνωστικό  και  επαγγελματικό  πεδίο  της  ελεγκτικής.  Η  ανάγκη  για  την 
περεταίρω ανάπτυξη του  νέου αυτού  κλάδου της ελεγκτικής  οφείλεται  στη 
μεγάλη αύξηση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης των καταχρήσεων 
και των δόλιων πράξεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η  επιτυχής  έρευνα  και  η  ανακάλυψη  της  απάτης  στις  οικονομικές 
συναλλαγές και στις λογιστικές καταστάσεις προϋποθέτει την συνύπαρξη των 
δεξιοτήτων και εμπειριών ενός καλά εκπαιδευμένου ελεγκτή και ενός ικανού 
ανακριτή. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι η συνδυασμένη συνύπαρξη των 
χαρακτηριστικών αυτών σε ένα πρόσωπο είναι σπάνια, με συνέπεια να είναι 
αναγκαία  η  απόκτηση  από  τους  ελεγκτές  των  αναγκαίων  γνώσεων  που 
αφορούν κανόνες, αρχές, τεχνικές και μεθόδους της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι ελεγκτές των περιπτώσεων απάτης θα πρέπει να διαθέτουν βαθιά 
γνώση  της  απάτης  ως  ενός  οικονομικού,  κοινωνικού  και  οργανωσιακού 
φαινομένου.  Ο  έλεγχος  απάτης  δε  μπορεί  να  περιορισθεί  σε  μια  απλή 
απαρίθμηση  ελεγκτικών  ενεργειών  και  διαδικασιών.  Ο  έλεγχος  αυτός 
περιλαμβάνει  τη  γνώση  και  δημιουργία  ενός  συνόλου  δομικών  στοιχείων 
ελέγχου που ενθαρρύνουν την αποκάλυψη και πρόληψη απατηλών ενεργειών 
και  συμπεριφορών.  Οι  ελεγκτές  απάτης  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  επαρκή 
γνώση για τις βασικές αρχές των ελέγχων απάτης, την έννοια και τις μορφές 
απάτης,  τους  πιθανούς  δράστες  και  τα  κίνητρα  τους,  τις  συνθήκες  που 
ευνοούν  τη  διάπραξή  της,  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  και  τα  πρότυπα  που 
στοιχειοθετούν  και  αποδεικνύουν  την  απάτη  καθώς  και  τις  οργανωσιακές, 
κοινωνικές,  οικονομικές  και  λογιστικές  πτυχές  της  απάτης.  Το  Διεθνές 
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Ελεγκτικό πρότυπο 240 οριοθετεί την έννοια της απάτης και την ευθύνη της 
διοίκησης και του ελεγκτή για την αποκάλυψη της.

2.5.7   Ειδικοί Έλεγχοι    

Ειδικό έλεγχος είναι κάθε έλεγχος που πραγματοποιείται από ελεγκτές 
και δεν εμπίπτει σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες ελέγχων. Στους ειδικούς 
ελέγχους  ανήκει  και  ο  δικαστικός  έλεγχος  του  άρθρου  634  του  Κώδικα 
Πολιτικής  Δικονομίας,  τη  διενέργεια  του  οποίου  δικαιούνται  να  ζητήσουν 
διάφορες ομάδες από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή Εφετείο.

2.5.8   Λοιπές διακρίσεις ελέγχων  

Στην ελεγκτική βιβλιογραφία οι έλεγχοι με βάση το κριτήριο του ποιός 
τους ασκεί, διακρίνονται σε εσωτερικούς, οι οποίοι οργανώνονται από τον ίδιο 
τον  φορέα  και  διενεργούνται  από  ειδικά  εκπαιδευμένα  στελέχη  του,  τους 
εσωτερικούς  ελεγκτές  οι  οποίοι  είναι  υπάλληλοι  της  επιχείρησης,  σε 
εξωτερικούς, οι οποίοι διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν 
έχουν  καμία  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,  υπαλληλική  ιδιότητα  με  την 
οικονομική μονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν μετά από πρόσκληση 
των μετόχων της, και σε κρατικούς, οι οποίοι διενεργούνται από διάφορους 
κρατικούς και ημικρατικούς φορείς.

3   Ο Εσωτερικός Έλεγχος  

3.1   Γενικά  
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Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών  η  σημασία  της  σωστής 
διαχείρισης του κινδύνου από τις οικονομικές μονάδες, αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο.  Σε  αυτό  συνέβαλε  η  ριζική  αλλαγή  του  επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος,  οι  συνέπειες  της  οποίας  επηρεάζουν  τις  επιχειρήσεις  σε 
παγκόσμιο  επίπεδο.  Οι  οργανισμοί  καλούνται  να  αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ζητήματα κοινωνικά, ηθικά, 
περιβαλλοντολογικά  όπως  επίσης  οικονομικά  και  λειτουργικά  για  να 
μπορέσουν  να  ανταπεξέλθουν  στον  ανταγωνισμό.  Προκειμένου,  να 
διεκπεραιωθούν  τα  παραπάνω  κάθε  οικονομική  μονάδα  θα  πρέπει  να 
υλοποιήσει και να αναπτύξει στρατηγικές, οι οποίες θα τη βοηθήσουν στην 
αναγνώριση των ευκαιριών και αποφυγή των απειλών που δημιουργούνται 
από το περιβάλλον της. Έτσι θα μπορέσει να οδηγηθεί στην  επίτευξη των 
στόχων της.

Σε αυτό το ριζικά αλλαγμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, ο ρόλος του 
Εσωτερικού  Ελέγχου  στις  επιχειρήσεις  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός.  Τα 
τελευταία εξήντα χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος μετατράπηκε από μια απλή 
λειτουργία  ελέγχου  λογιστικών  και  οικονομικών  δεδομένων,  σε  έναν 
στρατηγικής  σημασίας  συνέταιρο  για  τη  διοίκηση  και  τους  μετόχους  της 
επιχείρησης,  συμβάλλοντας  στη  βελτιστοποίηση  των  διοικητικών  και 
επιτελικών λειτουργιών της. Η διοίκηση ενός οργανισμού σήμερα στηρίζεται 
όλο  και  περισσότερο  στον  εσωτερικό  έλεγχο,  ο  οποίος  παρέχει  ελέγχους 
ικανούς και  επαρκείς για την αποτελεσματική διαχείριση των ευκαιριών και 
απειλών  που  πολιορκούν  την  οικονομική  μονάδα.  Ο  εσωτερικός  έλεγχος 
χαρακτηρίζεται ως, μια δραστηριότητα διαβούλευσης με σκοπό να προσθέσει 
επιπλέον αξία στην επιχείρηση και να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Βοηθά 
έναν οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του, εγκαθιστώντας ένα σύνολο 
συστηματικών  και  πειθαρχημένων  ελέγχων  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  και 
βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  διαχείρισης  του 
κινδύνου, και των διοικητικών λειτουργιών5.

3.2   Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Ελλάδα  6  

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  στην  Ελλάδα  άρχισε  να  εμφανίζεται  δειλά, 
προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Μάλιστα το 
1985  με  απόφαση  1457/7.6.85  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  ιδρύεται  το 
‘ελληνικό ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών’  (Ε.Ι.Ε.Ε.),  που είναι  και  το καθ’ 
ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο που εκφράζει τον Εσωτερικό Έλεγχο στην 
Ελλάδα. Απαρτίζεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και έχει ως μέλη 
πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα 
του εσωτερικού ελεγκτή.

5 ‘Internal Audit Efficiency Evaluation Principles’, Olga Savcuk, (2007)
6 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
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Ο Εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός μέσω 
προβολής του από το ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών, με την διοργάνωση 
των  δύο ευρωπαϊκών συνεδρίων στην Ελλάδα,  το  1994 και  1997 από το 
ινστιτούτο,  καθώς  και  με  την  σύνδεση  του  ελληνικού  ινστιτούτου  με  το 
αντίστοιχο  ινστιτούτο  της  Αμερικής  (I.I.Α.),  ως  και  με  την  ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (E.C.I.I.A.).

Οι  διάφορες  ανακατατάξεις  στον  επιχειρησιακό  χώρο,  όπως 
συγχωνεύσεις  εταιρειών,  εισαγωγή  εταιρειών  στο  χρηματιστήριο  αξιών 
Αθηνών (ΧΑΑ),  καθώς και η ολοκληρωτική οικονομική ένταξη της Ελλάδας 
στην  ευρωπαϊκή  ένωση,  συνέβαλλαν  καθοριστικά  στην  ανάδειξη  και 
αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελέγχου.

Με  την  απόφαση  2438  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος7,  κάνει  λόγο  για 
επιτροπή ελέγχου και ανεξαρτησία της επιθεώρησης. Παράλληλα η επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς, με την εγκύκλιο αριθ. 6 επισημαίνει προς τις Ε.Λ.Δ.Ε.8,  ότι 
οφείλουν  να  διαθέτουν  υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου.  Επίσης,  δύο 
αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς9 (5/204 και ο Νόμος 3016) για την 
εταιρική διακυβέρνηση, με ρητές διατάξεις, υποχρεώνει τις εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο να έχουν τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις συνέβαλαν θετικά στην αναγνώριση και 
στην αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την αναβάθμιση του 
ελεγκτικού επαγγέλματος στη χώρα μας, γεγονός που συνδράμει θετικά στη 
συμβολή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

3.3   Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου  10  

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  είναι  μια  ανεξάρτητη,  αντικειμενική, 
διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει 
αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό 
να επιτύχει τους στόχους του, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική 
προσέγγιση για  την  αποτίμηση και  βελτίωση της αποτελεσματικότητας  της 
διαχείρισης  των  κινδύνων,  των  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου  και  των 
διαδικασιών διακυβέρνησης.

3.4   Διάκριση της έννοιας «Εσωτερικός Έλεγχος»  

Επειδή  αρκετές  φορές  στον  επιχειρησιακό  χώρο  δημιουργείται 
σύγχυση  μεταξύ  των  όρων  ‘συστήματα  εσωτερικού  ελέγχου-εσωτερικοί 
έλεγχοι’  (Internal Controls)  και  ‘Εσωτερικός  Έλεγχος’  (Internal Auditing), 

7 Απόφαση 2438/6-8-1999, §2 και 3
8 Εγκύκλιος αριθμός 6/15-6-1999, Άρθρο 15
9 Απόφαση 5/204/14.11.2000, Φ.Ε.Κ. 1487 Β/16.12.2000 και Νόμος υπ’ αριθ. 3016, Φ.Ε.Κ. 110 Α/17-
05-2002, Άρθρο 7 και 8
10 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, (2006),  Ημερίδα με θέμα ‘Ο Εσωτερικός Έλεγχος στη 
σύγχρονη επιχείρηση’, Τριανταφυλλίδης Κων/νος
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θεωρείται χρήσιμο να γίνει σαφής η διάκριση των όρων αυτών.

Στην  οικονομική  των  επιχειρήσεων,  ο  όρος  ‘Εσωτερικός  Έλεγχος’ 
χρησιμοποιείται για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα 
τα  όρια  και  τις  αρμοδιότητες  αυτών,  ως  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου και 
καθεαυτού ως εσωτερικός έλεγχος.

α. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου-εσωτερικοί 
έλεγχοι  είναι  αυτοί  που  καλείται  ‘Internal Control’11 αναφέρεται  σε  ένα 
οργανωμένο  πλέγμα  λειτουργιών  και  διαδικασιών,  σε  ένα  ολοκληρωμένο 
σύστημα  ελέγχων  που  καθιερώνει  η  διοίκηση  και  αποσκοπεί  στην 
αποτελεσματική λειτουργία για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του 
οργανισμού.

β. Εσωτερικός Έλεγχος. Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες 
ως  ‘Internal Auditing’,  αναφέρεται  στην  υπηρεσία  εσωτερικού  ελέγχου  και 
αποσκοπεί  στην  αξιολόγηση  της  επάρκειας  λειτουργίας  του  συστήματος 
εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή τις επιμέρους λειτουργίες (Controls) και στο να 
προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες.

3.5      Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου  

Οι  διοικήσεις  των  οικονομικών  μονάδων  δεν  έχουν  την  άμεση  και 
αντικειμενική  πληροφόρηση  που  χρειάζεται  για  να  εξακριβώσουν  αν 
λειτουργούν  κατάλληλες,  ασφαλιστικές  δικλείδες  σε  όλους  τους  τομείς  της 
επιχείρησης  που  έχουν  υποχρέωση  να  γνωρίζουν.  Η  ιστορική  αναδρομή, 
καθώς και η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η αναγκαία αυτή ενημέρωση 
παρέχεται  καλύτερα από μια  λειτουργία  ανεξάρτητη από τις  συνηθισμένες, 
ανεξάρτητη από τη γραμμή παραγωγής, τον εσωτερικό έλεγχο.

Ο  εσωτερικός  έλεγχος  με  τις  αναβαθμισμένες  υπηρεσίες  που 
προσφέρει, ως σύμβουλος, όλο και γίνεται αναγκαίος και χρήσιμος. Με την 
ανάλογη από την διοίκηση υποστήριξη μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά 
στον  εντοπισμό  των  διαχειριστικών  αδυναμιών,  στην  πρόληψη  και  στην 
καταστολή  των  απρόβλεπτων  γεγονότων,  θετικό  σημείο  για  την  εύρυθμη 
λειτουργία της επιχείρησης.

Η  αναγκαιότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  προφανής  από  τις 
ατέλειες  και  τις  αδυναμίες  που  διακρίνουν  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο.  Ως 
φαινόμενο  των  αδυναμιών είναι  τα  λάθη  που  οφείλονται  στις  ατέλειες  της 
ανθρώπινης ικανότητας. Οι  κλοπές, οι  απάτες και οι  ατασθαλίες ανάγονται 
στις  ατέλειες  της  ανθρώπινης  φύσης  και  ηθικής.  Επειδή  είναι  αδύνατο  το 

11 O όρος ‘Control’προέρχεται από τον γαλλικό όρο ‘Controle’ που σημαίνει έλεγχος. Στα ελληνικά, ο 
όρος αυτός ερμηνεύεται ως προληπτικός έλεγχος που εφαρμόζουν εσωτερικά τα τμήματα, π.χ., πριν 
οριστικοποιηθεί  μια  συναλλαγή,  πριν  λάβει  χώρα  ένα  γεγονός.  Επίσης,  συναντάται  και  ως 
διαχειριστικός  έλεγχος,  με  την  ευρύτερη  έννοια  (οικονομική  διαχείριση,  διοικητικός  έλεγχος, 
διαχείριση παγίων κ.λ.π).
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ξερίζωμα των αδυναμιών αυτών όσα μέσα και να επιστρατευθούν, το μόνο 
που απομένει είναι η καταπολέμηση τους από τον εσωτερικό έλεγχο, για να 
περιορισθούν κατά το δυνατό περισσότερο.

Την αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου τη δίνει με γλαφυρότητα και 
απλότητα με το κλασσικό παράδειγμα ο Γάλλος Pierre A. Dussaulx, ο οποίος 
μεταξύ άλλων αναφέρει:12 

‘Κάθε ζωντανός οργανισμός, κάθε μηχανή, είναι προκαθορισμένη είτε από τη 
φύση,  είτε  από  τον  κατασκευαστή  της,  με  ρυθμιστικές  διευθετήσεις, 
προοριζόμενες να πειθαρχούν τις κινήσεις τους και να συγκρατούν τη συνοχή 
των  δομών  τους.  Υπό  ομαλό  καθεστώς  πορείας  ή  καλής  υγείας  ο 
αντανακλαστικός  χαρακτήρας των οργάνων τούτων εγγυάται  την  ασφάλεια 
της πορείας και προφυλάσσει το σύνολο από περιπέτειες, υπό τον όρο, ότι 
από καιρό σε καιρό μια ενσυνείδητη παρέμβαση θα επιβεβαιώνει την καλή 
λειτουργία τους. Στις επιχειρήσεις, όπως και στους ζωντανούς οργανισμούς, η 
χρήση γεννά την φθορά και  η διάρκεια το γήρας. Αυτό σημαίνει,  οι  γενικά 
λεπτοί αυτοί ρυθμιστικοί  μηχανισμοί  υπόκεινται και αυτοί  στη φθορά ή στο 
γήρας,  για  αυτό  και  επιβάλλονται  περιοδικές  επαληθεύσεις,  μέσω  ενός 
συστήματος που δεν είναι τίποτε άλλο από τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal 
Auditing).’

3.6   Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου  

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit)  είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω επιστημονικών 
προσεγγίσεων  και  αναλύσεων  με  σκοπό  την  αξιολόγηση  του  Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειμένου η διοίκηση, να διαχειρισθεί τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο μέλημά 
της.

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  αποσκοπεί  στην  εφαρμογή  των  αρχών  της 
Εταιρικής  Διακυβέρνησης  για  τη  Θωράκιση  των  συμφερόντων  της 
επιχείρησης, των μετόχων και  τη διαφύλαξη των εργαζομένων.  Ειδικότερα, 
στα πλαίσια του σκοπού αυτού, ο εσωτερικός έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί:

-  Την  ύπαρξη  συστήματος  οργάνωσης  και  επάρκειας  αυτού  σε  όλα  τα 
ιεραρχικά  επίπεδα.  Καθώς  επίσης,  την  ύπαρξη  διαδικασιών  και 
εξουσιοδοτήσεων  που  ρυθμίζουν  τις  σχέσεις  συναλλαγών-συνεργασίας  με 
τρίτους. 

-   Την  περιοδική  επιβεβαίωση  και  κατά  αντικειμενικό  τρόπο  πιστοποίηση 
λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  τη  σύγκριση  των  αρχικών  στόχων  με  το 
αποτέλεσμα. 

12 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
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-   Τη  μέτρηση  της  απόδοσης  του  Management σε  όλα  τα  επίπεδα, 
εξαιρουμένης αυτής της διοίκησης, που αποβλέπει στη σωστή διαχείριση των 
παραγωγικών μέσων και πόρων.

-   Τη  συστηματική  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  του  επιχειρηματικού 
κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση του.

-   Την  τήρηση  της  πολιτικής  προσωπικού,  πολιτικής  προαγωγών, 
αξιολογήσεων και  αξιοποιήσεων των  στελεχών.  Την  τήρηση  των  κανόνων 
επαγγελματικής συμπεριφοράς, νομοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την 
απονομή ευθυνών και επιβραβεύσεων.

-   Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες, μέσω αναλύσεων και εντοπισμός 
των σημείων εκείνων που επιδέχονται βελτίωση επιφέροντας άμεσα θετικά 
αποτελέσματα.

-  Τα αποτελέσματα του φορέα σε σχέση με τα πρότυπα που θέτει κάθε φορά 
η  διοίκηση  και  ταυτόχρονα  την  εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας  των 
προτύπων αυτών, καθώς και της πολιτικής που τα υπαγορεύει.

-  Την  αξιολόγηση  απόδοσης  των  επενδύσεων  σύμφωνα  με  τον  αρχικό 
σχεδιασμό αυτών. 

-  Τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης εποπτείας από τα 
στελέχη  όλων  των  βαθμίδων  και  γενικότερα  τη  συμπεριφορά  των 
εργαζομένων.

-  Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, 
τους κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους.

-  Το συνολικό και επιμέρους των τμημάτων κόστος και τη σύγκριση αυτού με 
το προϋπολογισθέν, ως επίσης και με τη σχέση κόστους, οφέλους.

- Την αποφυγή, μέσω της παρουσίας του Εσωτερικού Ελέγχου, ατασθαλιών, 
καταχρήσεων,  κλοπών,  φθορών,  απόκρυψη  στοιχείων,  προσπορισμό 
οικονομικών οφελών, καθώς και την αδιαφορία των ιθυνόντων.

- Η διαπίστωση, το κατά πόσο οι υπηρεσίες-τμήματα έχουν σαφή αντίληψη 
της αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.  Αν είναι 
κατάλληλα στελεχωμένες και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το ανθρώπινο 
δυναμικό.

-  Την  ακρίβεια,  την  εξασφάλιση  της  πληρότητας  και  την  αξιοπιστία  των 
οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων.

- Την διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, δηλαδή 
το κατά πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται 
προς τα καθορισμένα standards που έχουν θεσπιστεί.
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- Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων 
από κλοπές, απώλειες και φθορές.

- Τον βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους, και γενικά το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας.

- Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη 
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το 
ύψος  και  τη  διαχείριση  των  αποθεμάτων,  καθώς  και  την  διάθεση  των 
προϊόντων.

- Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχόμενων 
με τον εσωτερικό έλεγχο.

-  Την  τήρηση  πολιτικής  πωλήσεων  και  εισπράξεων.  Τη  διαχείριση  των 
διαθέσιμων, τις αποδόσεις αυτών, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των 
υποχρεώσεων  αυτών,  καθώς  επίσης  την  αξιολόγηση  των  οικονομικών 
αποτελεσμάτων.

-  Το  περιβάλλον  που  δρα  η  επιχείρηση  καθώς  και  τη  δυναμική  του 
περιβάλλοντος και τα μέτρα που καλείται να πάρει, προκειμένου να σταθεί και 
να επιβληθεί απέναντι στον ανταγωνισμό.

- Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 
τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα 
του  προσωπικού  (απώλεια  ηθικού,  συνεχείς  αποχωρήσεις,  δυσφορία  για 
παραγωγή έργου, κ.λ.π.), τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και 
για τα δύο μέρη.

- Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά-ανταγωνισμό, καθώς και την 
εικόνα που έχει το καταναλωτικό κοινό προς την επιχείρηση και τα προϊόντα 
της. Επίσης, την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι προς τα 
έξω.

- Τέλος, αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάζει και 
να αξιολογεί τις δραστηριότητες, να διαμορφώνει γνώμη για την ποιότητα της 
εργασιακής  απόδοσης  και  να  εισηγείται  σχετικώς  προς  τη  διοίκηση  τη 
βελτίωση των αδυναμιών.

3.7   Είδη Εσωτερικού Ελέγχου  

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  ασκείτε  επί  των  συστημάτων  ελέγχων.  Τα 
συστήματα  αυτά  είναι  ίσα  με  τον  αριθμό  των  λειτουργιών  της  κάθε 
επιχείρησης και συνολικά αποτελούν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Οπότε 
μπορούμε  να  πούμε  ότι  έχουμε  πολλά  είδη  ελέγχων  τα  οποία  έχουν  τα 
χαρακτηριστικά  της  εκάστοτε  λειτουργίας,  όπως  οικονομικός,  διοικητικός, 
λειτουργικός,  παραγωγής,  τεχνικούς ελέγχους,  προμηθειών και  πωλήσεων, 
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διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού,  ποιοτικού  ελέγχου,  διαχείρισης 
αποθεμάτων και πολλούς άλλους οι  οποίοι  συνδέονται με την δομή και το 
αντικείμενο  της  κάθε  επιχείρησης.  Είναι  φανερό  ότι  κάθε  είδος  ελέγχου 
συνδέετε και εξαρτάτε και από άλλα είδη και είναι πολύ δύσκολο να εξεταστεί 
αυτοτελώς.

Στην  βιβλιογραφία  συναντιούνται   πολλές  κατηγοριοποιήσεις  αυτών 
των ειδών με συνηθέστερη την  διάκριση σε τέσσερα κύρια είδη ελέγχων. Έτσι 
ο  έλεγχος  μπορεί  να  διακριθεί  σε  οικονομικό,  διοικητικό,  λειτουργικό  και 
έλεγχο  παραγωγής.  Όλα  τα  είδη  που  αναφέρθηκαν  αρχικά  μπορούν  να 
ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες. 

3.7.1   Οικονομικοί Έλεγχοι  

Οι οικονομικοί έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση 
της  ακρίβειας,  της  ειλικρίνειας  και  της  αξιοπιστίας  των  οικονομικών 
καταστάσεων και στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των 
συναλλαγών,  την  εξακρίβωση  της  νομιμότητας,  της  αποδοτικότητας  των 
οικονομικών πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι  έλεγχοι  αυτοί  διενεργούνται  με  κάθε  λεπτομέρεια  επί  των 
οικονομικών στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών-συναλλαγών και επί κάθε 
είδους οικονομικού φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην 
εκάστοτε  διοίκηση για  τη  λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Αφού γίνεται 
αναφορά στους οικονομικούς ελέγχους θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως πως 
οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν συντάσσουν ισολογισμούς, αντικείμενο που αφορά 
τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

3.7.2   Διοικητικοί Έλεγχοι  

Οι διοικητικοί έλεγχοι (Management Audits) κινούνται σε ένα ευρύτερο 
πεδίο  δράσης,  σε  αντίθεση  από  τους  οικονομικούς  και  λειτουργικούς 
ελέγχους, έχουν ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται 
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στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών 
μεθόδων,  την  συνολική  διοικητική  αποτελεσματικότητα  της  επιχείρησης-
φορέα, καθώς και τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες αυτής, σύμφωνα με τις 
τεχνικές-μεθόδους και τους αποδεκτούς κανόνες της διοικητικής επιστήμης.

Οι  διοικητικοί  εσωτερικοί  έλεγχοι  εξετάζουν  το  βαθμό  διοικητικής 
αποτελεσματικότητας, οργάνωσης, συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των 
διοικητικών  ιεραρχικών  επιπέδων  του  οργανισμού,  καθώς  επίσης  τις 
ιδιαιτερότητες  και  τις  αδυναμίες  του  τρόπου λειτουργίας αυτών.  Στοχεύουν 
στην  αξιολόγηση  του  συστήματος  διοικητικού  εσωτερικού  ελέγχου,  στην 
επισήμανση  αδυναμιών  και  αιτιών  που  τις  προκαλούν,  καθώς  και  στις 
συνέπειες των αδυναμιών αυτών.

3.7.3   Λειτουργικοί Έλεγχοι  

Αντικειμενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) 
είναι η διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίμηση 
της δομής του υπάρχοντος συστήματος και η πρόταση ανάπτυξης νέων και 
βελτίωσης υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Πιο συγκεκριμένα, 
ελέγχεται  εάν  λειτουργεί  το  οργανόγραμμα,  εφαρμόζεται  το  νομοθετικό 
πλαίσιο, ελέγχονται οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ελέγχεται εάν 
οι συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις θεσπισμένες εξουσιοδοτήσεις και να 
τα επιμέρους τμήματα λειτουργούν αποδοτικά και αρμονικά.

Οι  λειτουργικοί  έλεγχοι  αποβλέπουν  στην  προαγωγή  και  την 
προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας  της επιχείρησης.  Αναφέρονται 
στις επιμέρους λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος  διοίκησης.  Οι  έλεγχοι  αυτοί  στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά 
πόσον οι διαδικασίες λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των 
αποφάσεων.  Τέλος,  αποβλέπουν  στη  διαπίστωση  κατά  πόσο  ένα  τμήμα 
λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική δομή, αν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι,  προτείνοντας  συγχρόνως  διορθωτικές  παρεμβάσεις  όπου 
συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συμβάλουν στη βελτίωση 
της  ενδοεπιχειρησιακής  επικοινωνίας  μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και 
μεταξύ των τμημάτων.

3.7.4   Έλεγχοι Παραγωγής  

Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο 
τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το 
κατά πόσο οι παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από 
τη διοίκηση πρόγραμμα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο 
γίνεται  σωστή διαχείριση και  χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού,  αν τα 
τμήματα  είναι  σωστά  και  κατάλληλα  στελεχωμένα,  αν  τα  στελέχη  είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένα,  αν  γίνεται  σωστά ο  εφοδιασμός της  παραγωγής 
από υλικά,  αν αυτά διαχειρίζονται  σωστά αποφεύγοντας τις  υψηλές φύρες 
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πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης το κατά πόσο τα προϊόντα 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου (I.S.O.). Επίσης, 
αν  η συσκευασία  των προϊόντων είναι  σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές,  αν 
τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης-παραλαβής των ετοίμων προϊόντων από 
την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι διαδικασίες που 
αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που λαμβάνουν χώρα σε 
όλες τις παραγωγικές φάσεις.

3.8   Ο Νόμος 3016/2002 σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο  

Ο Νόμος 3016/2002 αφορά την εταιρική διακυβέρνηση  και προβλέπει 
την  υποχρεωτική  τήρηση  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας  και 
λειτουργία  Εσωτερικού  Ελέγχου  για  την  εισαγωγή  της  εταιρείας  σε 
οργανωμένη  χρηματιστηριακή  αγορά.  Το  ελάχιστο  περιεχόμενο  του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνει τα παρακάτω(Άρθρο 6 του 
Ν.3016/2002):

α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενα τους, καθώς και 
τη  σχέση  των  υπηρεσιών  μεταξύ  τους  και  με  τη  διοίκηση.  Πρέπει  να 
προβλέπονται  τουλάχιστον  υπηρεσίες  Εσωτερικού Ελέγχου,  Εξυπηρέτησης 
Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

β.  Τον  προσδιορισμό  των  αρμοδιοτήτων  των  εκτελεστικών  και  μη 
εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

γ. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και στη 
συνέχεια αξιολόγησης της απόδοσης τους.

δ.  Τις  διαδικασίες  παρακολούθησης  των  συναλλαγών  των  μελών  του 
διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, 
εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε 
κινητές αξίες της εταιρίας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου  42ε  παρ.5  του  Κ.Ν.2190/1920,  εφόσον  αυτές  είναι  αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε  οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,  καθώς και  από 
άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την εταιρεία.

ε.  Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών 
συναλλαγών  και  άλλων  οικονομικών  δραστηριοτήτων  των  μελών  του 
διοικητικού συμβουλίου ή τρίτων.

στ.  Τους  κανόνες  που  διέπουν  τις  συναλλαγές  μεταξύ  συνδεδεμένων 
εταιρειών,  την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και  την κατάλληλη 
γνωστοποίηση τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρίας.

Συνεχίζοντας  στο  άρθρο  7  του  Ν.3016/2002,  αναφέρεται  σχετικά  με  την 
οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου:
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1. Η οργάνωση και λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση 
για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή  αγορά.  Η  διενέργεια  εσωτερικού  ελέγχου 
πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας.13

2. Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  είναι 
ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα 
της εταιρίας και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  ορίζονται  από  το  διοικητικό  συμβούλιο  της 
επιχείρησης  και  είναι  πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης.  Δεν 
μπορούν  να  ορισθούν  ως  εσωτερικοί  ελεγκτές  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου,  διευθυντικά στελέχη  τα  οποία έχουν και  άλλες  εκτός  του 
εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και 
του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η εταιρία υποχρεούται 
να ενημερώνει την επιτροπή κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή 
στα  πρόσωπα  ή  την  οργάνωση  του  εσωτερικού  ελέγχου  εντός  δέκα 
εργάσιμων ημερών από την μεταβολή αυτή.14

4. Κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές 
δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, 
τραπεζικού λογαριασμού και  χαρτοφυλακίου της εταιρίας και  να έχουν 
πρόσβαση  σε  οποιαδήποτε  υπηρεσία  της  εταιρίας.  Τα  μέλη  του 
διοικητικού  συμβουλίου  οφείλουν  να  συνεργάζονται  και  να  παρέχουν 
πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με 
κάθε τρόπο το έργο τους. Η διοίκηση της εταιρίας οφείλει  να παρέχει 
στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση 
του έργου τους. 

Στο άρθρο 8 του Ν.3016/2002 γίνεται αναφορά των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας  Εσωτερικού  Ελέγχου.  Έτσι  λοιπόν,  η  Υπηρεσία  Εσωτερικού 
Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α.  Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  τήρηση  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού  Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της 
εν γένει  νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας 
των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής.

β.  Αναφέρει  στο  διοικητικό  συμβούλιο  της  εταιρίας  περιπτώσεις 
σύγκρουσης  των  ιδιωτικών  συμφερόντων  των  μελών  του  διοικητικού 
συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα 
της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

13 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26, παρ. 1δ, του νόμου 3091/2002.
14 Όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26, παρ. 1 ε, του νόμου 3091/2002.
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γ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά 
τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από 
αυτούς  έλεγχο  και  να  παρίστανται  κατά  τις  γενικές  συνελεύσεις  των 
μετόχων.

δ.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  παρέχουν,  μετά  από  έγκριση  του  διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 
εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό 
τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

4   Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

4.1   Γενικά  

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δεν είναι  δυνατόν σήμερα να έχουν 
άμεση και προσωπική επίβλεψη των εργαζομένων τους, να διασφαλίζουν την 
προστασία  των  περιουσιακών  τους  στοιχείων,  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων  τους  που  απορρέουν  από  το  θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας 
τους, την εφαρμογή των αποφάσεων και των μέτρων που οι ίδιες λαμβάνουν 
για  την  ανάπτυξη  της  επιχείρησης.  Το  γεγονός  αυτό  της  μειωμένης 
δυνατότητας  της  διοίκησης  να  έχει  προσωπική  επίβλεψη στο  σύνολο των 
επιχειρησιακών  δραστηριοτήτων,  καθιστά  επιτακτική  την  ανάγκη  θέσπισης 
μέτρων  και  διαδικασιών  με  τις  οποίες  να  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη  και 
αποδοτική  λειτουργία  της  επιχείρησης.  Το  σύνολο  αυτό  των  μέτρων,  των 
μηχανισμών και των διαδικασιών συνθέτουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
επηρεάζει  τον  κίνδυνο  εσωτερικού  ελέγχου  ο  οποίος  αποτελεί  σημαντικό 
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συστατικό στοιχείο του ελεγκτικού κινδύνου. Ως οργανωμένο σύστημα, για να 
αντέχει  στο  χρόνο,  θα  πρέπει  συνεχώς  να  αναδιοργανώνεται  και  να 
προσαρμόζεται  σε  νέα  δεδομένα  για  να  μπορεί  να  ανταπεξέρχεται  στις 
εκάστοτε απαιτήσεις.

4.2   Ορισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control System), νοείται ένα 
οργανωμένο και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που 
καθιερώνει ο οργανισμός, με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση αρχών και 
πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του. Αποτελεί ένα 
οργανωτικό σχέδιο σε όλες του τις προεκτάσεις.

Ο Ι. Φίλος (2004) ορίζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ως το σύνολο 
των μέτρων ελέγχου εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε 
μια  επιχείρηση  για  να  προωθήσουν,  να  κατευθύνουν,  να  περιορίσουν,  να 
διοικήσουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην 
ικανοποίηση των στόχων της επιχείρησης.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης είναι το επηρεαζόμενο 
από τη διοίκηση και το προσωπικό της σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την 
κατάλληλη οργάνωση των λειτουργιών της,  την κατανομή αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών, την χρηματοοικονομική και λογιστική της οργάνωση, καθώς και όλα 
τα μέτρα και  τις  διαδικασίες  που χρησιμοποιούνται  με  σκοπό την  παροχή 
λογιστικής διασφάλισης για:

o τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων,

o την  μεγαλύτερη  δυνατή  ακρίβεια  και  αξιοπιστία  των  λογιστικών  της 
στοιχείων και των οικονομικών της καταστάσεων,

o τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της οικονομικότητας όλων των δραστηριοτήτων της και

o την ενθάρρυνση και τη μέτρηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης στις 
στρατηγικές και τις πολιτικές της διοίκησης, καθώς και στους σχετικούς 
με τη λειτουργία της νόμους, διατάξεις και κανονισμούς.

4.3   Σκοπός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  15

Ως αντικειμενικός  σκοπός  ενός  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  θα 
μπορούσε να αναφερθεί:

α.  Να είναι  το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων 
στρατηγικών  στόχων,  ως  επίσης  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  εκτίμησης  και 
μέτρησης  του  αποτελέσματος  και  τη  σύγκριση  αυτού  με  τους  αρχικούς 
15 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος.
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στόχους.

β.  Να κινείται  και  να δρα σε οργανωτικό και  επιχειρησιακό πνεύμα και  να 
στοχεύει  στην  κάλυψη  ζωτικών  αναγκών.  Επίσης,  να  είναι  ευέλικτο  και 
αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες 
και  να  διασφαλίζει  την  βιωσιμότητα  της  μονάδος  σε  ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.

γ.  Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  αξιοποίησης  και  σωστής  διαχείρισης  των 
διαθεσίμων οικονομικών πόρων,  την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων 
και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών 
στοιχείων.  Παράλληλα,  να αποβλέπει  στην καλύτερη εξυπηρέτηση με τους 
συναλλασσομένους.

δ.  Να  διέπεται  από  κανόνες  επιχειρησιακής  και  επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς που να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, 
ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα του φορέα.

ε. Να συμπεριλαμβάνει στη δομή του εσωτερικό έλεγχο (Internal Audit) για την 
αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικών 
ελέγχων (Controls).

ζ. Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις, κατά τον πλέον άριστο 
τρόπο,  μεταξύ  των  τμημάτων  και  των  εργαζομένων  σε  αυτά.  Επίσης,  η 
ρύθμιση  των  σχέσεων  μεταξύ  αυτών,  να  συμβάλλει  αποτελεσματικά  στον 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ των απασχολούμενων.

η. Να γνωμοδοτεί αν οι κάθε είδους αποφάσεις-εξουσιοδοτήσεις είναι γνωστές 
σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και να εφαρμόζονται από όλη την πυραμίδα 
ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από τον φορέα.

θ.  Να  παρέχει  την  ευχέρεια  ανάπτυξης  πρωτοβουλιών  στους  χρήστες  για 
δημιουργική  εργασία  και  όχι  να  θέτει  περιορισμούς  δημιουργώντας 
παρενέργειες στην ανάπτυξη του φορέα.

ι. Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στη θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων 
ασφαλείας  ελέγχου,  στο  ίδιο  σύστημα,  προκειμένου  να  συμβάλλει  στον 
συντονισμό και στην αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του.

4.4   Περιεχόμενο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) περιλαμβάνει ένα σύνολο 
συστημάτων και υποσυστημάτων που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά  ένας  οργανισμός.  Ενδεικτικά  ως  τέτοια  συστήματα  θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε:

1. Εγκεκριμένο  οργανόγραμμα  σε  πλήρη  ανάπτυξη,  σε  όλα  τα  επίπεδα  της 
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ιεραρχίας και την διάκριση των λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες.

2. Οργανωτικό  πλαίσιο  περιγραφής  καθηκόντων  και  διαδικασιών,  όπου  να 
περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ανά τμήμα και ανάπτυξη 
διαδικασιών  που  να  καλύπτουν  όλες  τις  δραστηριότητες  των  ιεραρχικών 
επιπέδων.

3. Αποτύπωση  των  στρατηγικών  σχεδιασμών  και  στόχων  και  την  πολιτική 
υλοποίησης  αυτών  βάσει  συγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος  και  τρόπου 
δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα.

4. Μακροχρόνιο  και  βραχυχρόνιο  προγραμματισμό δράσης  σε  πλήρη  ανάπτυξη, 
ανά  δραστηριότητα,  με  αντίστοιχο  απολογισμό  και  επισήμανση  των 
αποκλίσεων, καθώς και αιτιολόγηση αυτών

5. Πλήρες και ενημερωμένο καταστατικό όπου προσδιορίζονται και αποτυπώνονται 
με σαφήνεια το αντικείμενο εκμετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του 
οικονομικού φορέα.  

6. Πολιτική αγορών-προμηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα.

7. Πολιτική πωλήσεων και τιμολόγηση σε εσωτερικού-εξωτερικού σε όλα τα επίπεδα 
των πελατών.

8. Διαδικασίες εισπράξεων και διαχείριση αυτών. Επίσης, διαχείριση των ιδίων και 
ξένων κεφαλαίων.

9. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών, ομολόγων.

10.Συστήματα  πληροφόρησης.  Αξιόπιστο  σύστημα  M.I.S.  με  ευρύτητα 
επιχειρησιακού  πνεύματος  που  συμβάλλει  στην  αναβάθμιση  των 
επιδιωκόμενων στόχων.

11.Κανονισμό  ολοκληρωμένου  κύκλου  παραγωγικής  διαδικασίας  προϊόντων, 
υπηρεσιών και διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων.

12.Σύστημα  εξουσιοδότησης  για  εκχώρηση  συγκεκριμένων  εξουσιοδοτήσεων  σε 
στελέχη  για  την  εσωτερική  λειτουργία,  καθώς  και  το  χειρισμό  θεμάτων 
εκπροσώπησης της εταιρίας, έναντι τρίτων.

13.Διαδικασίες καθορισμού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών.

14.Γενικούς κανόνες λειτουργίας του φορέα,  αποκεντρωτικού συστήματος,  με την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραμίδας που να 
διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία.

15.  Αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύστημα, σωστά οργανωμένο που να παρέχει την 
απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία.

29



16.Στρατηγική και  πολιτική επενδύσεων βραχυχρόνια και  μακροχρόνια ως και τις 
αναμενόμενες αποδόσεις αυτών.

17.Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφαλαίου κίνησης, ως επίσης και 
αποπληρωμή αυτών.

18.Διαδικασίες  για  φορολογική  ενημέρωση,  φορολογικές  υποχρεώσεις,  απόδοση 
φόρων και δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών.

19.Πολιτική  πρόσληψης  προσωπικού,  μισθοδοσίας,  κοινωνικών  παροχών, 
αξιολόγησης,  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης,  αξιοποίησης  και  γενικότερα 
σωστής διαχείρισης  του ανθρώπινου δυναμικού.

20.Διαχείριση  μηχανολογικού  εξοπλισμού  και  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων. 
Λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών.

21.Ασφάλεια προσωπικού και  περιουσιακών στοιχείων,  όπου προσδιορίζονται  με 
σαφήνεια τα μέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών.

22.Συστήματα  I.S.O.,  έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών.

23.Συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας (E.M.A.S.= Environmental Management 
Auditing Systems),  προκειμένου  να  αποφευχθούν  απρόβλεπτες  συνέπειες 
στο εσωτερικό και  εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,  σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές,  I.S.O. 14001, έγκριση τυποποίησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2-4-1996.

24.Εσωτερικό Έλεγχο που αποτελεί μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 
που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ως επίσης 
και των επιμέρους συστημάτων, λειτουργιών αυτού.

25.Λοιπές δραστηριότητες που έχει ο οργανισμός και επιχειρούν να εξασφαλίσουν 
την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και επιδεξιοτήτων.

Γραφική απεικόνιση ενός Σ.Ε.Ε.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

                                                           

4.5   Περιορισμοί Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  16  

16 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006),’Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος’.
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Ένα σύστημα εσωτερικού  ελέγχου σχεδιάζεται  και  λειτουργεί  για  να 
παράσχει  λογική  διασφάλιση  επίτευξης  των  αντικειμενικών  στόχων  μιας 
οικονομικής μονάδας. Η έννοια της λογικής διασφάλισης ενέχει και το στοιχείο 
της  κοστολογικής  ευαισθησίας,  της  αντίληψης  δηλαδή  ότι  το  κόστος  του 
εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όφελος 
για  την  επιχείρηση  από  την  χρησιμοποίηση  του  συστήματος.  Η  ανάγκη 
εξισορρόπησης του κόστους και του οφέλους προϋποθέτει ορθοκρισία από 
την  πλευρά  της  διοίκησης.  Η  αποτελεσματικότητα  κάθε  συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από συγκεκριμένους εγγενείς περιορισμούς 
κάθε  οικονομικής  μονάδας,  όπως  είναι  η  παραβίαση  των  κανόνων  του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου από την ίδια την διοίκηση ή με εντολή της, η 
λανθασμένη  χρησιμοποίηση  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  από  το 
προσωπικό και οι συμπαιγνίες διαφόρων στελεχών ή ακόμη και λειτουργικών 
μονάδων της επιχείρησης. Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τα αποτελέσματα έρευνας 
που  πραγματοποίησε  διεθνής  πολυεθνικός  οίκος  ορκωτών  λογιστών 
ελεγκτών.

Πίνακας 1   Αιτίες Απάτης   

Πτωχός Εσωτερικός Έλεγχος 59%

Παραβίαση κανόνων Εσωτερικού Ελέγχου με προτροπή 
της Διοίκησης

36%

Συμπαιγνία μεταξύ στελεχών ή μελών της Διοίκησης 33%

Έλλειψη ελέγχου των διευθυντών από το Διοικητικό 
Συμβούλιο 6%

Πτωχή ή ανύπαρκτη πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης 7%

Από τις  απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα προέκυψε ότι  η 
ισχυροποίηση του  εσωτερικού  ελέγχου των επιχειρήσεων και  η  άρση των 
εγγενών περιορισμών αποτελεσματικής λειτουργίας του θα μείωνε σημαντικά 
τα φαινόμενα της απάτης στις επιχειρήσεις.

Σε σχέση με τα λογιστικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να 
σημειωθεί  ότι  οι  ελεγκτές  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  τα  συστήματα  αυτά 
υπόκεινται  σε  εγγενείς  περιορισμούς.  Η  παρανόηση  των  λογιστικών 

32



εγχειριδίων και εγκυκλίων οδηγιών, η αμέλεια και η κόπωση του ασκούντος το 
λογιστικό έργο μπορεί να περιορίσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του 
λογιστικού ελέγχου. Η αποτελεσματικότητα ενός λογιστικού ελέγχου μπορεί να 
μηδενιστεί από τη συμπαιγνία των καθ’ ύλη αρμόδιων στελεχών, τα οποία 
ηθελημένα  και  πολλές  φορές  δόλια  παραβιάζουν  τους  κανόνες  του 
συστήματος. Ένας δεύτερος περιορισμός των λογιστικών ελέγχων προέρχεται 
από  το  δυναμικό  και  διαρκώς  εξελισσόμενο  επιχειρησιακό  περιβάλλον. 
Μεταβολές παραμέτρων και συνθηκών που προέρχονται από απρόβλεπτες 
μεταβολές  του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  καθιστούν 
επιτακτική  την  ανάγκη  προσαρμογών  στους  υφιστάμενους  ελέγχους.  Η 
καθυστέρηση ή η πιθανή αστοχία αυτών των προσαρμογών περιορίζει  την 
αποτελεσματικότητα  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Τέλος,  οι  λογιστικοί  έλεγχοι 
είναι δυνατόν να μη καλύπτουν μερικές εκτάκτου χαρακτήρα συναλλαγές ή 
γεγονότα όπως είναι για παράδειγμα η χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης 
στο προσωπικό.

4.6   Βασικές αρχές ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Ως βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ενδεικτικά θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε:

- Κατάλληλη  στελέχωση:  Η  σωστή  στελέχωση  από  εξειδικευμένο  στελεχιακό 
δυναμικό, και ο ανάλογος αριθμός αυτού πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε 
μια  σύγχρονη  επιχείρηση  και  ειδικά  σε  μια  περίοδο  με  τάσεις 
διεθνοποιούμενης  αγοράς  που  δεν  επιδέχεται  πειραματισμούς  για  κακή 
επιλογή στελεχιακού δυναμικού. Επίσης, ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στη  σωστή  αξιολόγηση  και  αξιοποίηση  του  εργατικού  δυναμικού  από  τα 
στελέχη  μέχρι  και  τον  απλό  ανειδίκευτο  εργαζόμενο.  Η  σωστή  λοιπόν 
αξιολόγηση  και  αξιοποίηση  του  εργατικού  δυναμικού  είναι  ένας  από  τους 
κύριους συντελεστές επιτυχίας κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα.

- Αποκέντρωση της διοίκησης: Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της οργάνωσης και 
της σχετικής στελέχωσης, η διοίκηση, καθώς και κάθε τμήμα της επιχείρησης 
θα πρέπει ανάλογα να μεριμνούν, ώστε:

o Να λαμβάνονται μέτρα για την εκχώρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 
αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

o Το κάθε τμήμα στην περιοχή του να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες 
εξουσίες και να έχει περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο 
για τα  αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο τμήματος 
όσο και σε επίπεδο ατόμων.

o Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος 
τόσο  των  διοικητικών  οργάνων  όσο  και  των  αρμόδιων  τμημάτων  και 
αναλόγως να λαμβάνονται μέτρα.
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- Διαχωρισμός  καθηκόντων  και  ευθυνών:  Να  υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός 
καθηκόντων  και  ευθυνών,  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  πυραμίδας.  Ειδικά  σε 
θέματα που άπτονται της ζωτικότητας της επιχείρησης, όπως τα περιουσιακά 
στοιχεία,  τα  διαθέσιμα,  το  χαρτοφυλάκιο,  τα  ζωτικής  σημασίας  τμήματα 
παραγωγής,  τα  καθήκοντα  και  οι  ευθύνες  πρέπει  να  είναι  αυστηρά 
προσδιορισμένα. Επίσης, κανένα τμήμα, παραγωγική μονάδα και άτομο δεν 
πρέπει  να  έχει  την  αποκλειστική  γνώση  και  εξουσία  για  οποιαδήποτε 
σημαντική  λειτουργία  ή  συναλλαγή.  Οι  σημαντικές  αυτές  εργασίες  δεν 
επιτρέπεται να ολοκληρώνονται από έναν και μόνο υπάλληλο, αλλά η εργασία 
κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνεται, οπωσδήποτε, από την εργασία 
τουλάχιστο ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο.

- Παροχή  Εξουσιοδοτήσεων: Για  συναλλαγές  και  εκπροσώπηση  της  εταιρείας 
έναντι τρίτων απαιτείται εξουσιοδότηση και από το διοικητικό συμβούλιο. Οι 
δοσοληψίες  αυτές  προϋποθέτουν  κατ’  ανάγκη  ειδικές  εξουσιοδοτήσεις,  εν 
αντιθέσει  με αυτές που ρυθμίζονται  μέσω των καθιερωμένων λειτουργικών 
κανόνων και διαδικασιών, στα πλαίσια των οποίων η επιχείρηση κατ’ ανάγκη 
πρέπει να κινείται.

- Διασφάλιση  των  συναλλαγών: Κάθε  συναλλαγή,  γεγονός  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές 
και διαδικασίες και τις κατευθύνσεις της διοίκησης, έτσι ώστε:

o Να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις.

o Να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο πριν 
από κάθε συναλλαγή.

o Να υποβοηθείται  η σωστή καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση κάθε 
λογιστικού γεγονότος.

o Να  απεικονίζονται  όλες  οι  συναλλαγές  σε  καλά  σχεδιασμένα  και 
οργανωμένα  έντυπα,  ώστε  να  δίνουν  ανά  πάσα  στιγμή  τη  σωστή 
πληροφόρηση.

o Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα η πιθανότητα 
λάθους.

o Να διευκολύνεται η διαδικασία ανάλυσης κάθε οικονομικού γεγονότος και 
η παροχή πληροφόρησης αυτού στη διοίκηση για λήψη αποφάσεων.

Για  να  διασφαλίζονται  τα  συμφέροντα  του  οργανισμού  η  κάθε 
συναλλαγή θα πρέπει να ακολουθεί τέσσερα στάδια, δηλαδή:

o Της εξουσιοδότησης. Να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα 
άτομα που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις φάσεις και μέχρι 
ποιο ποσό.
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o Της έγκρισης. Κάθε συναλλαγή πρέπει να εγκρίνεται, πριν την εκτέλεση 
της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυμονεί κινδύνους για 
την επιχείρηση και τους εργαζομένους.

o Της εκτέλεσης. Για κάθε εκτέλεση θα πρέπει να προηγείται η διαδικασία 
της έγκρισης.

o Της  καταγραφής.  Η  άμεση  καταγραφή  της  συναλλαγής,  μετά  την 
εκτέλεση, είναι μια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης της 
ίδιας συναλλαγής και παροχή άμεσης εικόνας των συναλλαγών.

- Επιτήρηση  και  επιθεώρηση  της  εργασίας:  Η  συστηματική  επιτήρηση  και 
επιθεώρηση της εργασίας, των στελεχών και εργαζομένων κατά το στάδιο της 
εκτέλεσης αυτής δίνει τη δυνατότητα για άμεση διορθωτική παρέμβαση, όπου 
απαιτείται, για τήρηση και κατανόηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση και 
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων.

- Έγκαιρη  και  τακτική  ενημέρωση: Πληροφοριακό  υλικό,  στοιχεία  εκθέσεων, 
πορίσματα  μελετών,  συμπεράσματα  συσκέψεων  και  συνεδρίων,  που 
προέρχονται  από  το  εξωτερικό  και  ενδοεπιχειρισιακό  περιβάλλον  και  που 
αποτελούν  μέρος  βελτίωσης  και  αξιολόγησης  της  απόδοσης  των 
δραστηριοτήτων, πρέπει να ετοιμάζονται οργανωμένα και κατάλληλα και να 
διανέμονται  έγκαιρα,  τακτικά  και  προγραμματισμένα  σε  όλα  τα  επίπεδα 
διοίκησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

- Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο: Ο σχεδιασμός του ελέγχου από τα ίδια 
τμήματα, καθώς και η έκταση αυτού πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος, 
στη  φύση  των  δραστηριοτήτων  του  φορέα,  στην  οργάνωση  αυτού  και 
ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο το κάθε τμήμα. Κατά συνέπεια 
το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρμετρο. Ειδικά για το τμήμα του 
εσωτερικού ελέγχου, κατά τον σχεδιασμό των ελέγχων θα πρέπει να εκτιμάται 
αν είναι εφικτό, το κόστος και η ωφέλεια που προκύπτει από κάθε έλεγχο.

- Θέσπιση  τμήματος  Εσωτερικού  Ελέγχου: Για  άμεση,  σωστή  και  αντικειμενική 
πληροφόρηση  της  διοίκησης  από  μια  διαφορετική  οπτική  γωνία,  σε  ένα 
οργανωμένο  φορέα,  προϋποθέτει  τη  θέσπιση  ενός  ανεξάρτητου  τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία του, ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και 
η εποπτεία του από την διοίκηση, του δίδει τη δυνατότητα να αξιολογεί και να 
εκτιμά  τις  διαδικασίες  σε  όλο  το  εύρος,  καθώς  επίσης  και  το  βαθμό 
υλοποίησης  των  αποφάσεων,  ανεπηρέαστα  και  αντικειμενικά.  Η  πλήρη 
υποστήριξη  του  εσωτερικού  ελέγχου  από  τη  διοίκηση  του  παρέχει  τη 
δυνατότητα για αντικειμενικότερη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των λειτουργιών, 
στοιχείο  απαραίτητο,  προκειμένου  να  παρέχει  στη  διοίκηση  να  έχει  την 
πληροφόρηση  εκείνη,  που  θα  τη  βοηθήσει  να  διαχειρισθεί 
αποτελεσματικότερα  τον  επιχειρηματικό  κίνδυνο  για  τον  οποίο  είναι  και 
υπεύθυνη.
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4.7   Χαρακτηριστικά  ενός  αποτελεσματικού  συστήματος  εσωτερικού   
ελέγχου  

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και για αυτό τον λόγο δεν είναι δυνατόν 
να δημιουργηθεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να είναι κατάλληλο για 
όλες  τις  συνθήκες  και  περιστάσεις.  Τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  ελέγχου  σε 
οποιοδήποτε  σύστημα εξαρτώνται  από συγκεκριμένους  παράγοντες,  όπως 
είναι το μέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης (έντασης εργασίας ή 
κεφαλαίου), η οργανωτική διάρθρωσή και οι αντικειμενικοί στόχοι της, για να 
διατυπώσουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρμοστούν θα 
βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους του εσωτερικού 
ελέγχου.

Ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο.

2. Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

3. Λογιστική διάρθρωση.

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού.

5. Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου.

6. Μια δραστήρια και ικανή επιτροπή ελέγχου.

4.7.1   Καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο   

Το  Management μιας  επιχείρησης  ενδιαφέρεται  για  ένα  σύστημα 
εσωτερικού  ελέγχου  το  οποίο  θα  είναι  λειτουργικό  και  αποτελεσματικό. 
Παράγοντες  όπως  η  φύση  των  εργασιών  της  οικονομικής  μονάδας,  το 
μέγεθος  αυτής,  η  δομή  και  λειτουργία  των  διαφόρων  τμημάτων  της, 
επηρεάζουν τον τρόπο δημιουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η 
αυτονομία  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  και  ο  καθορισμός  των 
αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών  αυτού  είναι  δύο  βασικά  στοιχεία  ενός  καλού 
οργανωτικού σχήματος. Επίσης, ένα σωστά σχεδιασμένο οργανωτικό σχήμα 
θα πρέπει  να εξασφαλίζει,  τη διεξαγωγή των συναλλαγών σύμφωνα με τις 
στρατηγικές  και  την  πολιτική  της  επιχείρησης,  καθώς  επίσης  και  την 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την προώθηση της αξιοπιστίας 
των λογιστικών στοιχείων.

4.7.2   Σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών  

Η  εγκαθίδρυση  ενός  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  με  τα  κύρια 
χαρακτηριστικά  της  εξουσιοδότησης  εξουσίας,  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών, 
περικλείει τους εξής τέσσερις παράγοντες. Το σύστημα πρέπει να είναι ικανό 
να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές:
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1. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα.

2. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα.

3. Υπάρχει  περιορισμένη  πρόσβαση  στα  περιουσιακά  στοιχεία  της 
επιχείρησης.

4. Υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων 
των  βιβλίων  με  την  ύπαρξη  των  πραγματικών  περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης.

4.7.3   Λογιστική διάρθρωση     

Η  επιτυχία  του  εσωτερικού  ελέγχου,  με  τον  καταμερισμό  των 
καθηκόντων, προϋποθέτει ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι 
σε θέση να μετράει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους 
οργανωτικών μονάδων. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να αποτελείται από:

1. Ένα διάγραμμα λογαριασμών.

2. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών.

3. Περιγραφή θέσεων.

4. Πρωτοβάθμιους λογαριασμούς ελέγχου.

5. Αριθμημένα εσωτερικά έγγραφα.

6. Έλεγχο  των  εισερχόμενων  στοιχείων  και  των  διαδικασιών 
επεξεργασίας αυτών.

4.7.4   Σύγχρονη πολιτική προσωπικού  

Η επιτυχία οποιουδήποτε συστήματος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται 
από την ικανότητα των ανθρώπων που θα το εφαρμόσουν. Για το λόγο αυτό, 
υιοθετούνται μοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων, 
εκπαίδευσης και επίβλεψης, ώστε μόνο ικανά και τίμια άτομα να αποτελούν το 
προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου.

4.7.5   Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου  

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί ξεχωριστό τμήμα για τις 
μεγάλες  και  μεσαίου  μεγέθους  επιχειρήσεις  και  υπάγεται  κατευθείαν  στο 
διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις μπορεί 
να ανήκει στην αρμοδιότητα του διευθυντή-ιδιοκτήτη ή κάποιου άλλου μέλους 
του  management αυτής.  Ασχολείται  κυρίως  όπως  προαναφέραμε  με 
διοικητικό, λειτουργικό και οικονομικό έλεγχο κυρίως. Συνεπώς το προσωπικό 
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι  υπεύθυνο για την επιτυχία και  την 
επίτευξη  των  στόχων  του  τμήματος  αυτού.  Η  έλλειψη  ανεξαρτησίας  του 

37



εσωτερικού  ελεγκτή  μπορεί  να  μειώσει  σημαντικά  την  σπουδαιότητα  του 
εσωτερικού ελέγχου.

4.7.6     Η     επιτροπή     ελέγχου   (The Audit Committee)  

Η  επιτροπή  ελέγχου,  η  οποία  βρίσκεται  κάτω  από  το  διοικητικό 
συμβούλιο  και  αποτελείται  από  λίγα  μέλη,  σκοπό  έχει  να  προτείνει  τον 
ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, να καθορίσει τον σκοπό του ελέγχου και να 
εξετάσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Όπως είναι φανερό , μια εννοιολογική αδυναμία στις σχέσεις μεταξύ 
του ελεγκτή και του πελάτη υπάρχει, γιατί ο πελάτης προσλαμβάνει, πληρώνει 
και απολύει τον ανεξάρτητο ελεγκτή. Και ενώ πολλοί μπορεί να υποστηρίξουν 
ότι  μια  τέτοια  σχέση  πελάτη-ελεγκτή  δεν  είναι  δυνατό  να  βλάψει  την 
ανεξαρτησία  του  ελεγκτή,  εν  τούτοις  το  κοινό  διαβλέπει  με  αμφιβολία  μια 
τέτοια  σχέση,  ιδιαίτερα  όταν  τόσα  σκάνδαλα  ανακαλύπτονται  κατά  τη 
διενέργεια του ελέγχου και την έκφραση της γνώμης του ελεγκτή. Για το λόγο 
αυτό  η  ανεξαρτησία  του  ελεγκτή  λογιστή  μπορεί  να  ενδυναμωθεί  αν  μια 
επιτροπή ελέγχου (που συνήθως αποτελείται από μέλη και διευθυντές, εκτός 
της επιχείρησης) προτείνει τον ελεγκτή ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και από τη γενική συνέλευση των μετόχων 
της. Συνήθως, ο ελεγκτής πριν αρχίσει την ελεγκτική του εργασία, συναντάται 
με την επιτροπή και συζητά τον σκοπό και την έκταση του ελέγχου. Ακόμη, η 
επιτροπή  συζητά  με  τον  ελεγκτή  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου.  Αυτά 
περιλαμβάνουν την εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την 
προκύπτουσα γνώμη των  ελεγκτών  για  τα  διάφορα  πραγματικά  ή  πιθανά 
προβλήματα. Η επιτροπή ελέγχου διευκολύνει τον εσωτερικό έλεγχο, όταν οι 
υπάλληλοι  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
έρχονται σε επαφή με τα μέλη της επιτροπής. Η ύπαρξη της επιτροπής αυτής, 
η οποία αποτελείται από ικανά και ενήμερα μέλη, ενδυναμώνει το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

4.8 Επισκόπηση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ο  ελεγκτής  σύμφωνα  με  τα  ελεγκτικά  πρότυπα  και  την  ελεγκτική 
πρακτική  χρειάζεται  να  μελετήσει,  να  κατανοήσει  και  να  αξιολογήσει  την 
αξιοπιστία,  επάρκεια  και  αποτελεσματικότητα  του  συστήματος  εσωτερικού 
ελέγχου. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν από επιχείρηση σε 
επιχείρηση.  Τα  μοναδικά  σε  κάθε  περίπτωση  συστήματα  αναπτύσσονται 
συνήθως  από  διαφορετικά  πρόσωπα  με  διαφορετικές  δεξιότητες  και 
εμπειρίες,  για  διαφορετικές  διοικήσεις  και  επιχειρήσεις  με  διαφορετικές 
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πολιτικές,  αξίες,  τεχνικές και  μεθόδους.  Ως εκ τούτου η επισκόπηση και  η 
αξιολόγηση  των  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου  δεν  μπορεί  να  τύχει 
απόλυτης τυποποίησης άλλα πρέπει να γίνουν με βάση τις ιδιαιτερότητες και 
τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος.

Οι ελεγκτές πρώτα επισκοπούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 
επιχείρησης και τεκμηριώνουν την εργασία τους σε σχετικά φύλλα ελέγχου. Η 
επισκόπηση του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου περιλαμβάνει  δύο στενά 
σχετιζόμενες φάσεις. Τη φάση της επισκοπής του συστήματος και τη φάση 
των  δοκιμασιών  δυσλειτουργίας  των  δικλείδων  ασφαλείας.  Η  φάση  της 
επισκοπής  περιλαμβάνει  δύο  μερικότερες  φάσεις.  Τη  φάση  της 
προκαταρτικής  επισκόπησης και  τη  φάση της προκαταρτικής αξιολόγησης. 
Στην  πρώτη  προκαταρτική  φάση  ο  ελεγκτής  αποκτά  γενική  γνώση για  το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου και το περιβάλλον του. Με την ολοκλήρωση της 
προκαταρτικής  επισκόπησης  ο  ελεγκτής  πραγματοποιεί  μια  προκαταρτική 
αξιολόγηση  των  μηχανισμών  ελέγχου.  Ο  πρωταρχικός  σκοπός  της 
προκαταρτικής  αξιολόγησης  είναι  ο  εντοπισμός  των  ελεγκτικών  δικλείδων 
ασφαλείας  τις  οποίες  μπορεί  να  εμπιστευτεί  ο  ελεγκτής  κατά  την 
πραγματοποίηση  άμεσων  επαληθευτικών  διαδικασιών.  Αν  δεν  υπάρχουν 
τμήματα  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  τα  οποία  να  μπορεί  να 
εμπιστευθεί ο ελεγκτής, τότε αποφασίζεται η πραγματοποίηση εκτεταμένων 
άμεσων  επαληθευτικών  δοκιμασιών.  Για  τους  μηχανισμούς  εσωτερικού 
ελέγχου τους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί ο ελεγκτής πραγματοποιούνται 
έλεγχοι πιστότητας ή δικλείδων ασφαλείας. Ο ελεγκτής μετά την ολοκλήρωση 
των ελέγχων δικλείδων ασφαλείας πραγματοποιεί την τελική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Η  αξιολόγηση 
αυτή εντοπίζει τα συστατικά στοιχεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα 
οποία  θα  πραγματοποιηθεί  περιορισμένος  αριθμός  ελέγχων  δικλείδων 
ασφαλείας.

4.8.1   Επισκόπηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου    

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή να ανακαλύψει όλους τους μηχανισμούς 
εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Η επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου 
πρέπει να γίνει με συστηματικό και ορθολογικό τρόπο άρτια σχεδιασμένο.

Ο ελεγκτής, προτού κάνει την τελική επιλογή της μεθοδολογίας που θα 
χρησιμοποιήσει  για  την  επισκόπηση  του  εσωτερικού  ελέγχου  μιας 
επιχείρησης,  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  του  το  μέγεθος  της  εταιρείας,  την 
τοποθεσία των εγκαταστάσεων της, το πληροφοριακό της σύστημα, τη φύση 
των  εργασιών  της  και  πολλούς  άλλους  προσδιοριστικούς  παράγοντες  της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Το μέγεθος 
και η φύση των περισσότερων επιχειρήσεων είναι τέτοια ώστε η επισκόπηση 
αλλά και η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου να γίνονται χωριστά για κάθε 
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λειτουργία ή τμήμα τους.

Στην  εφαρμοσμένη  ελεγκτική  οι  περισσότερο  χρησιμοποιούμενοι 
τρόποι  τμηματοποίησης  των  δραστηριοτήτων  μιας  επιχείρησης  και  των 
συναλλαγών  της  είναι  κατά  (α)  κύκλο,  (β)  λειτουργικό  τμήμα  και  (γ) 
ταξινόμηση των οικονομικών καταστάσεων.

(α) Διαχωρισμός του εσωτερικού ελέγχου κατά κύκλους

Η διαίρεση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε κύκλους συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότερη επισκόπηση και αξιολόγηση του. Η χρησιμοποίηση 
των κύκλων συναλλαγών δίδει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να οργανώσει τη 
δουλειά  του  χωρίς  να  διαχωρίσει  μέρη  του  συστήματος  τα  οποία 
αλληλοσυνδέονται  στενά  μεταξύ  τους.  Μια  ειδική  ομάδα  του  ΑΙΟΛ(1979) 
πρότεινε  το  διαχωρισμό  ενός  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου  στους 
ακόλουθους  κύκλους:  κύκλος  εσόδων,  κύκλος  δαπανών,  κύκλος  της 
παραγωγής, χρηματοδοτικός κύκλος και κύκλος των εξωτερικών οικονομικών 
εκθέσεων.

Οι  Arens και  Loebbecke (1980) διαχώρισαν το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου  στους  πιο  κάτω  κύκλους  συναλλαγών:  κύκλος  πωλήσεων  και 
εισπράξεων,  κύκλος  μισθοδοσίας  και  προσωπικού,  κύκλος  απόκτησης 
αγαθών και υπηρεσιών και πληρωμών, κύκλος αποθεμάτων και αποθήκευσης 
και κύκλος απόκτησης κεφαλαίων και της αποπληρωμής τους.

Επειδή  το  λογιστικό  σύστημα αποτελείται  από  αλληλοεξαρτώμενους 
κύκλους είναι φανερό ότι μερικοί λογαριασμοί και συναλλαγές εμπίπτουν σε 
περισσότερο  από  έναν  κύκλους.  Συνήθως  ένας  τέτοιος  λογαριασμός  ή 
συναλλαγή  εξετάζεται  στον  κύκλο  που  παρουσιάζει  τη  μεγαλύτερη 
δραστηριότητα.

(β) Διαχωρισμός του εσωτερικού ελέγχου κατά λειτουργικές μονάδες 

Πολλές φορές οι ελεγκτές για την αποτελεσματικότερη επισκόπηση του 
συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  διαιρούν  το  σύστημα  ανάλογα  με  την 
οργανωτική διαίρεση της επιχείρησης σε λειτουργικές μονάδες. Η οργανωτική 
δομή  αρκετών  επιχειρήσεων  περιλαμβάνει  διακεκριμένες  λειτουργίες 
πωλήσεων, αποθηκών και διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παρ’ ότι 
το αντικείμενο δράσεως κάθε λειτουργίας είναι διαφοροποιημένο υπάρχουν 
πληροφορίες και ροές στοιχείων που μπορεί να είναι κοινές. Αν ο ελεγκτής 
αποφασίσει να χρησιμοποιήσει των διαχωρισμό λειτουργικών μονάδων σαν 
βάση οργάνωσης της ελεγκτικής διαδικασίας πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις 
αλληλοσυσχετίσεις των μονάδων αυτών.
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(γ)  Διαχωρισμός  εσωτερικού  ελέγχου  με  βάση  τις  ταξινομήσεις  των 
οικονομικών καταστάσεων

Η  δομή  και  οι  ταξινομήσεις  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων 
χρησιμοποιούνται  ως  βάση  για  την  οργάνωση  του  ελεγκτικού  έργου  της 
επισκόπησης  και  αξιολόγησης  του  συστήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Η 
μεθοδολογία αυτή υιοθετείται κυρίως σε ελέγχους μικρών επιχειρήσεων.

Οι  ελεγκτές  συλλέγουν  πληροφορίες  για  το  σύστημα  εσωτερικού 
ελέγχου  μέσω  μιας  επισκόπησης  των  φύλλων  εργασίας  προηγούμενων 
ελέγχων. Ένας άλλος τρόπος αναζήτησης και επισκόπησης του εσωτερικού 
ελέγχου είναι οι συνεντεύξεις με τα στελέχη της επιχείρησης και η επισκόπηση 
του  σχεδίου  οργάνωσης  και  των  εγχειριδίων  λογαριασμών  και  τυπικών 
διαδικασιών. Από τα οργανογράμματα οι ελεγκτές μπορούν αν εξακριβώσουν 
τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπαλλήλων της επιχείρησης. Τα εγχειρίδια 
διαδικασιών θα πρέπει να μελετηθούν από τον ελεγκτή και να συζητηθούν με 
στελέχη  της  επιχείρησης  για  να  διασφαλιστεί  η  απόλυτη  κατανόηση  τους. 
Μετά  την  σκιαγράφηση και  την  απόκτηση  των  βασικών  γνώσεων για  τον 
εσωτερικό  έλεγχο,  ο  ελεγκτής  έχει  ανάγκη  συγκέντρωσης  ειδικών 
πληροφοριών  για  τη  ροή  των  παραστατικών  και  στοιχείων  και  τη  φύση 
συγκεκριμένων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. Τα διαγράμματα ροής και τα 
ερωτηματολόγια εσωτερικού ελέγχου είναι πολύτιμα εργαλεία για την επίτευξη 
των πιο πάνω στόχων. Ένα διάγραμμα ροής του εσωτερικού ελέγχου είναι μια 
συμβολική  διαγραμματική  παρουσίαση  του  συστήματος  ή  μιας  σειράς 
διαδικασιών. Εκτός από τη συνεχή ροή των εργασιών ή των παραστατικών 
ένα  διάγραμμα  ροής  είναι  δυνατόν  να  απεικονίζει  τη  διάκριση  των 
υπευθυνοτήτων,  τις  αρμοδιότητες,  εξουσιοδοτήσεις  και  εσωτερικές 
επαληθεύσεις. Για κάθε κύκλο ή μεγάλη κατηγορία συναλλαγών καταρτίζονται 
συνήθως  ξεχωριστά  διαγράμματα  ροής,  όπως  αγορών,  παραγωγής 
μισθοδοσίας  κ.α.  Η  χρησιμοποίηση  ερωτηματολογίου,  εσωτερικού  ελέγχου 
αποτελεί μια παραδοσιακή μέθοδο συλλογής πληροφοριών για το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου. Πολλές επιχειρήσεις ελεγκτών λογιστών καταρτίζουν και 
χρησιμοποιούν τα δικά τους ερωτηματολόγια. Ορισμένοι ελεγκτές προτιμούν 
να χρησιμοποιούν αντί ερωτηματολογίων περιγραφικές εκθέσεις. Οι ελεγκτές 
με την κατάρτιση των εκθέσεων αυτών περιγράφουν τα σημαντικά τμήματα 
του εσωτερικού ελέγχου και εκτιμούν τον βαθμό επάρκειας ή αδυναμίας τους.
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Ερωτηματολόγιο Εσωτερικού Ελέγχου

Γενικά   ΝΑΙ   ΟΧΙ         Σχόλια

1.   Διαθέτει η ελεγχόμενη επιχείρηση          
      Οργανόγραμμα;

2.   Διαθέτει ο πελάτης λογιστικό σχέδιο;

3.   Εκτελείται το λογιστικό σχέδιο με βάση
      τα λογιστικά εγχειρίδια;

4.   Υπάρχει περιγραφή θέσεων εργασίας 
      στο λογιστήριο;

5.   Είναι τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
      αυτά που προβλέπονται από το νόμο;  

6.   Ενημερώνονται τα λογιστικά βιβλία 
      κανονικά και εμπρόθεσμα;

7.   Έχουμε στα αρχεία μας αντίγραφο του
      οργανογράμματος και του λογιστικού
      σχεδίου και των διαφόρων εγχειριδίων;

8.   Είναι το τμήμα γενικής λογιστικής
      οργανωτικά και λειτουργικά 
      διαχωρισμένο από:
      (α) το τμήμα αγορών,
      (β) το τμήμα πωλήσεων,
      (γ) το τμήμα εισπράξεων και πληρωμών

9.   Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για 
      τους υπαλλήλους που χειρίζονται
      γραμμάτια, χρεόγραφα, μετρητά ή 
      άλλα αντικείμενα αξίας; 
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10. Υπάρχει υποχρέωση για όλους τους 
      παραπάνω υπαλλήλους να παίρνουν
      υποχρεωτικά την ετήσια άδειά τους,
      ώστε να αντικαθίστανται από 
      άλλους υπαλλήλους;

4.8.2   Προκαταρτική Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Με  την  ολοκλήρωση  της  επισκόπησης  του  συστήματος  εσωτερικού 
ελέγχου, ο ελεγκτής είναι σε θέση να κάνει μια προκαταρτική αξιολόγηση του 
συστήματος  και  να  εντοπίσει  περιοχές  όπου  οι  μηχανισμοί  εσωτερικού 
ελέγχου είναι τόσο αδύναμοι, ώστε να μην παρέχουν μια λογική βάση στην 
οποία  να  μπορεί  να  στηριχθεί  ο  ελεγκτής.  Ένας  μηχανισμός  εσωτερικού 
ελέγχου χαρακτηρίζεται  ως αδύναμος ή ανεπαρκής όταν παρότι  λειτουργεί 
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  δεν  είναι  σε  θέση  να  προλάβει  ή  να 
εμποδίσει τη δημιουργία σφαλμάτων ή παραβάσεων.

Για τα τμήματα εκείνα του εσωτερικού ελέγχου που η προκαταρτική 
αξιολόγηση δείχνει ότι δεν είναι λογικό να βασισθεί ο ελεγκτής δεν υπάρχει 
ανάγκη να γίνουν οι  έλεγχοι συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή πιστότητας 
των δικλείδων ασφαλείας. Σε αντιστάθμισμα οι ελεγκτές για τον έλεγχο των 
τμημάτων  αυτών  αυξάνουν  την  έκταση  των  άμεσων  επαληθευτικών 
διαδικασιών.

4.8.3   Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου  

Από την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ιδιαίτερα 
από το βαθμό εμπιστοσύνης του ελεγκτή στο σύστημα επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό η έκταση των ελέγχων τεκμηρίωσης. Οι δύο επικρατέστερες θεωρήσεις 
αξιολόγησης  του  εσωτερικού  ελεγκτή  είναι  η  θεώρηση  του  Τελικού 
Αποτελέσματος  και  η  θεώρηση  της  Μεθόδου.  Η  δεύτερη  προσέγγιση 
αξιολογεί το λογιστικό σύστημα, με βάση την αρχιτεκτονική του συστήματος.

Η  θεώρηση  του  τελικού  αποτελέσματος  δίνει  ιδιαίτερη  έμφαση  στο 
αποτέλεσμα και  πολύ λιγότερη  στον  τρόπο και  τα  μέσα επίτευξής  του.  Η 
θεώρηση  της  μεθόδου  προσπαθεί  να  εξετάσει  εσωτερικά  το  λογιστικό 
σύστημα και να διαπιστώσει με ακρίβεια πώς παράγονται τα αποτελέσματα. 
Οι δύο θεωρήσεις στην πράξη περιέχουν μερικά στοιχεία η μία της άλλης. Η 
τελική αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι στη φύση της 
ίδια  με  την  προκαταρτική  αξιολόγηση.  Η  τελική  αξιολόγηση  περιλαμβάνει 
ποσοτική  αλλά  και  ποιοτική  αξιολόγηση  του  συστήματος.  Ο  αριθμός  των 
παρεκκλίσεων  που  διαπιστώνεται  σε  μια  δοκιμασία  ενός  συγκεκριμένου 
μηχανισμού  ελέγχου  μπορεί  να  είναι  τέτοιου  μεγέθους  ώστε  να  γεννώνται 
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αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του. Σκοπός της τελικής αξιολόγησης 
είναι  να  καθορίσει  την  εμπιστοσύνη  στην  αξιοπιστία  του  συστήματος 
εσωτερικού  ελέγχου  εκφρασμένη  σε  όρους  κινδύνου  ότι  σφάλματα  ή 
παραλήψεις  δεν θα αποκαλυφθούν από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

4.9   Οι αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  17  

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  ενός  επαρκούς  συστήματος  εσωτερικού 
ελέγχου  είναι  ότι  παρέχει  τη  βεβαιότητα  ότι  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της 
επιχείρησης  προστατεύονται  και  ότι  δημιουργούνται  αξιόπιστα  οικονομικά 
στοιχεία, για την ορθολογική διοίκηση της εταιρείας και για την ετοιμασία των 
χρηματοοικονομικών  καταστάσεων.  Η  επιτυχία  όμως  των  στόχων  του 
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να σχετίζεται στενά με το κόστος που απαιτείται 
για την παροχή των υπηρεσιών του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. Θα 
πρέπει  δηλαδή  οι  ωφέλειες,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  μια  διαδικασία 
ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής. Αν 
και είναι δύσκολο να μετρηθούν επακριβώς το κόστος και οι ωφέλειες μιας 
διαδικασίας  ελέγχου,  εν  τούτοις  θα  πρέπει  να  καταβάλλεται  προσπάθεια, 
χρησιμοποιώντας  και  εκτιμήσεις,  να  συνδέεται  πάντα  το  κόστος  του 
εσωτερικού ελέγχου με τις αναμενόμενες ωφέλειες.

Ακόμη, πολλές αρχές, στις οποίες βασίζεται ένα σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, μπορεί να καταστρατηγηθούν και να παραβιαστούν. Ο διαχωρισμός 
π.χ.  των  ευθυνών,  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων,  μεταξύ  των  διαφόρων 
ατόμων  και  τμημάτων,  μπορεί  να  μην  έχει  καμία  αξία,  όταν  υπάρχει 
συμπαιγνία  μεταξύ  αυτών.  Ακόμη,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  μπορεί  να  είναι 
αναποτελεσματικός, όταν επεμβαίνει κατά αρνητικό τρόπο το  management, 
για να δικαιολογήσει και να συγκαλύψει ορισμένες παρατυπίες, σφάλματα ή 
παραλήψεις. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι  τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. Επομένως, απροσεξίες, αβλεψίες, 
οδηγίες  που  δεν  καταλαβαίνουν  καλά  και  διάφορα  λάθη  εκτιμήσεων 
αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.

17 Τσακλάγκανος Α. Άγγελος, (2005), ‘Ελεγκτική’.
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5 Στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου – Προσόντα Ελεγκτών

5.1 Στελέχωση

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρέχει τη διασφάλιση ότι 
η τεχνική επάρκεια γνώσεων και το εκπαιδευτικό υπόβαθρων των εσωτερικών 
ελεγκτών είναι κατάλληλα για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν.

Ο εσωτερικός ελεγκτής στον οποίο ανατίθεται η πραγματοποίηση ενός 
ελέγχου πρέπει  να είναι ικανός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του 
έργου.

1. Ο  διευθυντής  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  καθιερώνει  κατάλληλα  κριτήρια 
εκπαίδευσης  και  εμπειρίας  για  την  συμπλήρωση  των  θέσεων  εσωτερικού 
ελέγχου,  δίνοντας  τη  δέουσα σπουδαιότητα  στο  πλαίσιο  εργασίας  και  στο 
επίπεδο ευθύνης.

2. Πρέπει να υπάρχει λογική διασφάλιση ότι κάθε εσωτερικός ελεγκτής διαθέτει τα 
απαραίτητα προσόντα και την επάρκεια γνώσεων.

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  επειδή  η  φύση  και  ο  σκοπός  των 
διενεργούμενων ελέγχων συχνά μεταβάλλονται, πολλές φορές το προσωπικό 
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου που διέθετε στο παρελθόν την αναγκαία 
επάρκεια των τεχνικών γνώσεων και το κατάλληλο υπόβαθρο, μπορεί να μην 
ικανοποιεί  πλέον τις  νέες απαιτήσεις  του ελέγχου.  Για αυτό η προσπάθεια 
διασφάλισης της επαγγελματικής επάρκειας δεν τελειώνει ποτέ. Το νόημα της 
φράσης  ‘λογική  διασφάλιση’  δεν  είναι  απόλυτα  σαφές.  Φαίνεται  όμως  να 
συμπεριλαμβάνει  και  την  επαρκή  τεκμηρίωση  των  δύο  αναφερόμενων 
χαρακτηριστικών του ελεγκτή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές 
ικανότητες του ελεγκτή καλύπτουν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. 

Η κατάλληλη στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει 
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να είναι μόνο επιδίωξη του επικεφαλής του τμήματος. Το μέλημα αυτό πρέπει 
να  το  έχει  η  ίδια  η  διοίκηση,  πρώτον γιατί  ανήκει  ιεραρχικά απευθείας  σε 
αυτήν, δεύτερον, διότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι το έμπιστο πρόσωπο, είναι 
το  εργαλείο  της  διοίκησης και  το  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  που με  την 
επαγγελματική του κατάρτιση και  τις  εξειδικευμένες γνώσεις  του συμβάλλει 
σημαντικά στην εφαρμογή των πολιτικών που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων.

 Η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, 
διότι πρόκειται περί επιλογής συμβούλων. Πρέπει να είναι αυστηρή με κύριο 
άξονα την  επαγγελματική  κατάρτιση.  Ιδιαίτερη βαρύτητα,  κατά την  επιλογή 
πρέπει  να  δίνεται  στην  προσωπικότητα,  τον  χαρακτήρα,  την  ικανότητα 
συνεργασίας, επικοινωνίας και προσαρμογής σε νέα δεδομένα, την ανησυχία 
και το ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση και επιμόρφωση γύρω από τις εξελίξεις 
του επιχειρησιακού και εκτός αυτού χώρο. Τέλος, ο ελεγκτής θα πρέπει να 
διακρίνεται για τα αυξημένα επαγγελματικά του προσόντα, καθώς και για τα 
πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς.

 

5.2   Γνώση, Δεξιότητες, Εξειδίκευση  

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει  να κατέχει  ή  να αποκτά τη 
γνώση, τις δεξιότητες και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των ελεγκτικών της ευθυνών. Πιο συγκεκριμένα:

1. Τα  στελέχη  του  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  κατέχουν  συλλογικά  την 
απαραίτητη γνώση και  τις  δεξιότητες που απαιτούνται  για την άσκηση του 
επαγγέλματος  τους  μέσα  στην  επιχείρηση.  Σε  αυτά  τα  χαρακτηριστικά 
συμπεριλαμβάνεται η επάρκεια γνώσεων για την εφαρμογή προτύπων, των 
διαδικασιών και των τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου. Η χρησιμοποίηση από 
το  πρότυπο  της  λέξης  συλλογικά  πιθανότατα  σημαίνει  την  ύπαρξη  της 
απαιτούμενης  συγκεκριμένης  γνώσης  ή  δεξιότητας  σε  κάποια  μέλη  της 
ομάδας των εσωτερικών ελεγκτών.

2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει υπαλλήλους ή να χρησιμοποιεί 
εξειδικευμένους συμβούλους, που να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για 
τομείς  γνώσεων όπως είναι  για  παράδειγμα η  λογιστική,  τα  οικονομικά,  η 
χρηματοοικονομική  διοίκηση,  η  στατιστική,  η  ηλεκτρονική  επεξεργασία 
δεδομένων, η μηχανολογία, η φορολογία και τα νομικά, στην έκταση και το 
επίπεδο που χρειάζεται για την εκπλήρωση των ευθυνών του ελέγχου. Κάθε 
μέλος της υπηρεσίας, ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένο σε όλους 
αυτούς τους τομείς γνώσεων.
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Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιεί εξειδικευμένους 
συμβούλους όταν η εξειδικευμένη αυτή γνώση δεν είναι  διαθέσιμη από το 
προσωπικό του τμήματος και δεύτερον ότι κάθε ένα στέλεχος του τμήματος 
δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένο σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

5.3   Εποπτεία  

Η  υπηρεσία  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  διασφαλίζει  ότι  οι 
πραγματοποιούμενοι  εσωτερικοί  έλεγχοι  εποπτεύονται  σωστά.  Η  εποπτεία 
είναι  μια  συνεχής  διαδικασία,  που  αρχίζει  με  τον  προγραμματισμό  και 
τελειώνει με το πόρισμα της ανατεθείσας εργασίας ελέγχου. Ο διευθυντής του 
εσωτερικού  ελέγχου  είναι  υπεύθυνος  για  την  άσκηση  της  κατάλληλης 
εποπτείας.

 

Η εποπτεία περιλαμβάνει:

α.  Παροχή  κατάλληλων  οδηγιών  σε  υφισταμένους  κατά  την  έναρξη  του 
ελέγχου και έγκριση του προγράμματος ελέγχου.

β. Βεβαίωση ότι υλοποιείται το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, εκτός εάν 
ταυτόχρονα δικαιολογούνται και επιτρέπονται αποκλίσεις.

γ. Προσδιορισμό ότι τα φύλλα εργασίας του ελέγχου υποστηρίζουν επαρκώς 
τα ευρήματα, τα πορίσματα και τις εκθέσεις ελέγχου.

δ. Επιβεβαίωση ότι οι εκθέσεις ελέγχου είναι ακριβείς, αντικειμενικές, σαφείς, 
συνοπτικές, εποικοδομητικές και έγκαιρες.

ε. Προσδιορισμό ότι έχουν επιτευχθεί οι αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου.

Η κατάλληλη απόδειξη ασκηθείσας εποπτείας πρέπει να τεκμηριώνεται 
και  να  διατηρείται.  Επιπλέον,  η  έκταση  της  εποπτείας  που  απαιτείται 
εξαρτάται από την επάρκεια γνώσεων των εσωτερικών ελεγκτών και από τη 
δυσκολία  της  ανατεθείσας  εργασίας  ελέγχου.  Τέλος,  όλες  οι  ανατεθείσες 
εργασίες  ελέγχου,  είτε  διενεργούνται  από  ή  για  την  υπηρεσία  εσωτερικού 
ελέγχου, παραμένουν ευθύνη του διευθυντού της.

5.4   Αμοιβές των εσωτερικών ελεγκτών   

Για να μπορέσουν να σταθούν επαγγελματικά οι εσωτερικοί ελεγκτές, 
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να είναι  και  ικανοποιημένοι,  οι  αμοιβές τους πρέπει  να είναι  ανάλογες του 
ρόλου και των εργασιών που προσφέρουν. Η σοβαρότητα του έργου τους, οι 
αυξημένες ευθύνες και η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, δικαίως 
δικαιολογούν  τις  υψηλές  αμοιβές,  οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατό,  σε  κάθε 
περίπτωση, να είναι μικρότερες από αυτές των ελεγχόμενων.

Χωρίς  αμφιβολία,  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  είναι  τα  άτομα  που 
εμπιστεύεται η διοίκηση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Επίσης, 
είναι  γενικά  αποδεκτό  ότι  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  είναι  η  προέκταση  της 
διοίκησης,  είναι  οι  σύμβουλοι  της  και  τα  αυριανά  ανώτατα  στελέχη.   Η 
διοίκηση  προσδοκά  από  τον  εσωτερικό  έλεγχο  (1)  να  αντισταθμίσει  την 
απώλεια  ελέγχου  και  εποπτείας  που  οφείλεται  στην  οργανωτική 
πολυπλοκότητα των σημερινών επιχειρήσεων, (2) να διασφαλίσει την σωστή 
εταιρική  διακυβέρνηση  μέσα  από  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  μεταξύ 
εσωτερικών  ελεγκτών  και  εργαζομένων  της  επιχείρησης,  (3)  να  αποτελεί 
υποστηρικτική λειτουργία στον έλεγχο και στη βελτίωση της διαχείρισης του 
επιχειρηματικού  κινδύνου,  (4)  να  αποτελεί  τμήμα  μέσα  από  το  οποίο  θα 
δημιουργούνται μελλοντικά ανώτατα στελέχη και (5) να συνεργάζεται ενεργά 
με τον εξωτερικό έλεγχο, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό 
ελεγκτικό  σύστημα,  το  οποίο  θα  αυξάνει  την  συνολική  κάλυψη  λογιστικού 
ελέγχου  της  εταιρίας.18 Όλα αυτά  τα  παραπάνω γεγονότα  αιτιολογούν  και 
καθιστούν απαραίτητη τη διαφορετική οικονομική μεταχείριση των εσωτερικών 
ελεγκτών.

6    ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   

18 ‘The relationship between Internal Audit and Senior Management: A Qualitative Analysis of 
Expectation and Perceptions’, Gerrit Saveus and Ignace De Beelde, (2006), International Journal of 
Auditing.

48



ΕΛΕΓΧΟΥ  19  

6.1   Γενικά  

Η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου είναι ένα καλά οργανωμένο τμήμα 
υψηλών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων.  Είναι  μια  ανεξάρτητη  λειτουργία-
δραστηριότητα ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου, συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
υπαγόμενη απευθείας στη διοίκηση ή στην επιτροπή ελέγχου, στελεχωμένη 
από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που διενεργεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους τακτικά ή έκτακτα και εισηγείται σχετικώς προς 
το ανώτατο όργανο, όταν διαπιστώνονται αδυναμίες, για λήψη διορθωτικών 
μέτρων. Λόγω της άμεσης εξάρτησης-υπαγωγής του στη διοίκηση, αποτελεί 
προέκταση αυτής, γι’ αυτό το κύρος και οι ευθύνες του είναι αυξημένες.

6.2   Η θέση του εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση   

Σε  πιο  οργανωτικό  επίπεδο  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  ο  εσωτερικός 
έλεγχος, εξαρτάται, κυρίως, από το οργανωτικό πλαίσιο του οργανισμού που 
είναι  συνάρτηση  του  μεγέθους  του.  Αυτό  σημαίνει  ότι,  αν  στην  εταιρία 
προβλέπονται  θέσεις  επιπέδου  διευθύνσεων-κλάδων,  για  την  κάλυψη  των 
αναγκών,  ανάλογη  θέση,  επιπέδου  διεύθυνσης  ή  γενικής  διεύθυνσης  θα 
πρέπει να προβλέπεται και για τον εσωτερικό έλεγχο.

Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία  βρίσκεται  ο  εσωτερικός έλεγχος,  τόσο 
μεγαλύτερη οντότητα και  κύρος έχει.  Η ένταξή του στα ανώτερα ιεραρχικά 
επίπεδα  του  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  προσφέρει  υπηρεσίες  υψηλού 
επιπέδου.  Η  ένταξη  του  σε  υψηλό  επίπεδο  συμβάλλει  στο  να  γίνεται 
περισσότερο  αποδεκτός  ως  συμβουλευτικό  όργανο,  ενώ  παράλληλα  του 
παρέχει  μεγαλύτερη  υποστήριξη  από  την  διοίκηση.  Είναι  ασυμβίβαστο  ο 
εσωτερικός έλεγχος να είναι σε επίπεδο διεύθυνσης και να καλείται να ελέγξει 
γενικές  διευθύνσεις.  Ο βαθμός εξουσίας του προσδιορίζεται  θεωρητικά και 
πρακτικά από τη θέση που κατέχει μέσα στον οργανισμό.

6.3   Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος  

19 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
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Η οργάνωση, γενικότερα και η στελέχωση του τμήματος εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από τη διοίκηση της εταιρείας και εν μέρει από τον αρμόδιο αυτού. 
Αντίθετα  την  εσωτερική  οργάνωση  και  την  διοίκηση  του  τμήματος  έχει  ο 
διευθυντής ελέγχου. Αυτός είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του κανονισμού 
λειτουργίας, για την κατάρτιση και την υποβολή του ετήσιου προγράμματος 
δράσης προς την διοίκηση και τον συντονισμό υλοποίησης του. Μεριμνά για 
την  εκπαίδευση  και  την  αξιολόγηση  των  στελεχών,  την  οργάνωση  του 
αρχείου, την ανάπτυξη προγραμμάτων και για την ανάθεση εργασιών στους 
ελεγκτές  ανάλογα  των  αντικειμένων  και  το  υπόβαθρο  των  γνώσεων. 
Εποπτεύει  το  ελεγκτικό  έργο  από  το  αρχικό  μέχρι  το  τελικό  στάδιο, 
παράλληλα μεριμνά για την δημιουργία κλίματος καλής συνεργασίας με τις 
άλλες διευθύνσεις για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος.

 Ο  διευθυντής  έχει  την  αρμοδιότητα  να  καθιερώνει  πρότυπα  και 
διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος 
καθώς και να παρέχει γραπτές διαδικασίες για την καθοδήγηση των στελεχών 
του. Να συνεργάζεται και όπου και όταν απαιτείται, να συντονίζει τις εργασίες 
των  εξωτερικών  συνεργατών,  να  διενεργεί  τακτικές  αξιολογήσεις  στο  έργο 
τους και να ενημερώνει τη διοίκηση για την πρόοδο των εργασιών τους.

Επίσης, ευθύνη του διευθυντή είναι να μεριμνά για τη συζήτηση των 
πορισμάτων  με  τη  διοίκηση  και  με  τους  επικεφαλής  των  εμπλεκόμενων 
τμημάτων,  την  παρακολούθηση  εφαρμογής  των  αποφάσεων  που 
προκύπτουν  από  τις  συζητήσεις  αυτές  και  τη  σχετική  ενημέρωση  της 
διοίκησης για την υλοποίηση τους.

6.4   Η  θέση  του  Εσωτερικού  Ελέγχου  στο  Οργανόγραμμα  της   
επιχείρησης

Το  τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου  για  να  μπορεί  να  ικανοποιεί  τους 
στόχους  του  και  να  είναι  αποτελεσματικό,  προσθέτοντας  αξία  στην 
επιχείρηση,  πρέπει  να  αποτελεί  μια  ανεξάρτητη  υπηρεσία  ανώτατου 
ιεραρχικού  επιπέδου,  με  αυξημένες  ευθύνες,  και  στελεχωμένη  με 
επιστημονικό, εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Το οργανωτικό επίπεδο 
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να του δίνει την δυνατότητα να 
μπορεί να επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς του στόχους.
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????????? ??????????????????? ?????????

Η θέση του εσωτερικού ελέγχου στο οργανόγραμμα της επιχείρησης , 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την οργανωτική υποδομή και το μέγεθος της 
επιχείρησης, την αντίληψη που έχουν οι  διοικούντες για τον έλεγχο καθώς 
επίσης, αν η εταιρεία είναι εισηγμένη ή όχι στο χρηματιστήριο Αθηνών.20

Σε ότι αφορά την ένταξη της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου στο 
οργανόγραμμα  των  μεγάλων  επιχειρήσεων  και  οργανισμών,  εμπειρικές 
έρευνες, έχουν καταγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων να εντάσσουν το 
τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου  στον  τομέα  ευθύνης  του  γενικού  διευθυντή 
οικονομικών θεμάτων με επιτελική γραμμή επικοινωνίας του τμήματος με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο αλλά και το διοικητικό συμβούλιο, όπως απεικονίζεται 
στο διάγραμμα 6.4.1.21

Διάγραμμα 6.4.1:   Οργανωτική Δομή Α  

20 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
21 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος)
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  ???????? ??????????
???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????

Διαχρονικά το οργανωτικό επίπεδο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 
παρουσίασε μια σταδιακή αναβάθμιση με συνέπεια πολλές επιχειρήσεις στη 
χώρα μας να έχουν οργανώσει τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο 
διεύθυνσης ή ακόμα και γενικής διεύθυνσης και να τις έχουν υπαγάγει απ’ 
ευθείας  στον  διευθύνοντα  σύμβουλο  ή  στο  διοικητικό  συμβούλιο  της 
επιχείρησης. Το παραπάνω απεικονίζεται στο διάγραμμα 6.4.2.
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??????? ?????????? ??????????? ??????????????? ?????????? ???????

??????????
?????????? ????????????????? ??????????????????? ?????????

Διάγραμμα 6.4.2:   Οργανωτική Δομή Β  
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????????? ????????????????? ???????? ????????????????? ?????????

Για τις  επιχειρήσεις με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών το Άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, ορίζει ότι: ‘Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά 
σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της επιχείρησης και εποπτεύονται από ένα 
έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.’  Τα μη εκτελεστικά 
αυτά  μέλη  στην  πράξη  αποτελούν  τα  μέλη  της  επιτροπής  ελέγχου.  Η 
οργανωτική  ένταξη της  υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου στο  οργανόγραμμα 
του  οργανισμού,  σύμφωνα με  τα παραπάνω,  απεικονίζεται  στο  διάγραμμα 
6.4.3.

Διάγραμμα 6.4.3:   Οργανωτική Δομή Γ  
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???????? ?????????? ???????

Τα  ελεγκτικά  πρότυπα  του  εσωτερικού  ελέγχου  δεν  παρέχουν 
καθοδήγηση  για  την  εσωτερική  οργάνωση  της  υπηρεσίας  του  εσωτερικού 
ελέγχου. Στην επιχειρηματική πρακτική όμως υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές 
επιλογής  εσωτερικής  οργάνωσης  της  υπηρεσίας  με  κυριότερες  τις 
ακόλουθες:22

α. Αποκεντρωμένη οργανωτική δομή για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που 
λειτουργούν  κυρίως  σε  επιχειρήσεις  με  γεωγραφική  αποκέντρωση  των 
δραστηριοτήτων τους.

β. Συγκεντρωτική οργανωτική δομή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

γ.  Εσωτερική  οργάνωση  της  υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου  με  βάση  τις 
παρεχόμενες  υπηρεσίες,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  οι  υπηρεσίες 
πληροφορικής,  συμβάσεων  με  προμηθευτές,  χρηματοοικονομικής  και 
λογιστικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

δ.  Εσωτερική  οργάνωση  της  υπηρεσίας  με  βάση  τους  πελάτες  του 
εσωτερικού ελέγχου στους οποίους οι εσωτερικοί ελεγκτές προσφέρουν μια 
σειρά ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ε. Εσωτερική οργάνωση με βάση τα επιμέρους ελεγκτικά έργα.

Ο  κανονισμός  της  υπηρεσίας  εσωτερικού  ελέγχου  καθορίζει  τις 
αρμοδιότητες της υπηρεσίας και των ελεγκτών. Το άρθρο 8 του Ν 3016/2002 
καθορίζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:23

α.  Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  τήρηση  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν 
γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των 
ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής.

β. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης 

22 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος)
23 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος)
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των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των 
διευθυντικών  στελεχών  της  εταιρείας  με  τα  συμφέροντα  της  εταιρείας,  τις 
οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

γ.  Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  οφείλουν  να  ενημερώνουν  εγγράφως  μια  φορά 
τουλάχιστο  το  τρίμηνο  το  διοικητικό  συμβούλιο  για  το  διενεργούμενο  από 
αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ. Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, 
οποιαδήποτε  πληροφορία  ζητηθεί  εγγράφως  από  Εποπτικές  Αρχές, 
συνεργάζονται  με  αυτές  και  διευκολύνουν  με  κάθε  δυνατό  τρόπο το  έργο 
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

6.5   Κανονισμός λειτουργίας του τμήματος  

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου για να λειτουργεί απρόσκοπτα μέσα σε 
ένα  επιχειρησιακό  χώρο,  απαιτείται  ανάλογη  αποδοχή,  υποστήριξη  και 
ανεξαρτησία τα οποία εξασφαλίζονται από τη γενικότερη πολιτική άσκησης 
διοίκησης του φορέα και που θα πρέπει να αποτυπώνονται, όλα αυτά, στον 
κανονισμό λειτουργίας της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου.

Ο κανονισμός αυτός, μεταξύ των άλλων, για να τύχει της αποδοχής, νε 
είναι  εφαρμόσιμος  και  να  μην  επιδέχεται  αμφισβητήσεις,  πρέπει  να 
προσδιορίζει με σαφήνεια το σκοπό του τμήματος, καθώς και τα καθήκοντά 
του.  Επίσης,  θα  πρέπει  να  προσδιορίζει  την  πολιτική  του  φορέα  για  τον 
εσωτερικό έλεγχο,  το πλαίσιο δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου, το 
οργανόγραμμα τη θέση του τμήματος μέσα στον οργανισμό και την εποπτεία 
του, αν θα υπάγεται κάτω από την διοίκηση ή στο διοικητικό συμβούλιο ή 
στην επιτροπή ελέγχου. Επίσης, ανάλογη αναφορά στον κανονισμό γίνεται 
για τις λειτουργίες, τις υποχρεώσεις, τον σκοπό τις επιδιώξεις και τις ευθύνες, 
τον  τρόπο  στελέχωσης,  την  περιγραφή  των  καθηκόντων  των  στελεχών, 
καθώς και για τις διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος. Όλα αυτά πρέπει να 
περιγράφονται και να συντάσσονται όσο το δυνατόν με σύντομο, απλό και 
λιτό τρόπο.

Στον  κανονισμό  λειτουργίας  τονίζεται  ιδιαιτέρως,  η  διαφύλαξη  του 
κύρους των ελεγκτών από τυχόν αστική ή ποινική δίωξη σε βάρος των από 
τους ελεγχόμενους, για πράξεις που ανάγονται στα πλαίσια λειτουργίας του 
τμήματος. Ανάλογη αναφορά γίνεται στους κανόνες λειτουργίας του τμήματος 
που απορρέουν από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, όταν η επιχείρηση είναι 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Επίσης, λόγος γίνεται για την 
διαδικασία  ελέγχου,  από  την  κατάρτιση  του  ετήσιου  προγράμματος,  την 
έγκριση του  από  τη  διοίκηση,  τη  διαδικασία  διενέργειας  των  ελέγχων,  την 
ενημέρωση του  ελεγχόμενου τμήματος  για  τα  ευρήματα,  την  υποβολή του 
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πορίσματος στη διοίκηση, για τους συμμετέχοντες στη συζήτηση της έκθεσης, 
την παρακολούθηση της υλοποίηση των αποφάσεων που απορρέουν από τη 
συζήτηση του πορίσματος και τη σχετική ενημέρωση της διοίκησης για την 
εφαρμογή αυτών.

Επίσης,  στον  κανονισμό-καταστατικό  αποτυπώνεται  ο  κώδικάς 
δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών, καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας 
αυτών,  εντός  και  εκτός  εταιρείας,  στα  πλαίσια  των  ελεγκτικών 
δραστηριοτήτων. Στο καταστατικό λειτουργίας πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι ο 
έλεγχος  δεν  καταγράφει  και  εκδίδει  κυρώσεις  διαδικασίες,  όπως  επίσης 
διατάξεις , οδηγίες και εντολές. Επίσης, πρέπει να επισημαίνει ότι οι ελεγκτές 
δεν έχουν δικαιοδοσία ή ευθύνη για δραστηριότητες που ελέγχουν, αν κάτι δεν 
λειτουργεί σωστά.

Παράλληλα, στον κανονισμό γίνεται ρητή αναφορά για τη συμμετοχή 
του διευθυντή του τμήματος στις συνεδριάσεις των συμβουλίων διεύθυνσης 
για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, για πλήρη πρόσβαση των ελεγκτών 
σε αρχεία προσωπικού, περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε καθετί που 
χρήζει ελεγκτικής διερεύνησης.

Τέλος, ο κανονισμός πρέπει να είναι εγκεκριμένος από τη διοίκηση και 
ενσωματωμένος  στο  γενικότερο  οργανωτικό  πλαίσιο  του  φορέα,  ώστε  να 
τυγχάνει γενικότερης αποδοχής και εφαρμογή.

6.6   Ο χώρος εργασίας του τμήματος    

Ο χώρος εργασίας και η οργάνωση αυτού είναι καθοριστικής σημασίας 
για την απόδοση των ελεγκτών.  Ο εσωτερικός έλεγχος ως προέκταση της 
διοίκησης και της φύσης του αντικειμένου θα πρέπει να στεγάζεται πλησίον 
της διοίκησης, λόγω της άμεσης συνεργασίας, για ήρεμο περιβάλλον και προς 
αποφυγή πολλών δοσοληψιών, όσο γίνεται με τους ελεγχόμενους. Ο χώρος 
του τμήματος πρέπει να είναι οργανωμένος με σύγχρονο εξοπλισμό. Ο υλικός 
εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό υπολογιστή για 
κάθε  ελεγκτή,  γραφική  ύλη  και  επίπλωση.  Τέλος,  ο  χώρος  θα  πρέπει  να 
δείχνει κάποια επαγγελματική αυστηρότητα, σε σχέση με άλλα τμήματα, για 
να  μπορεί  να  στέκεται,  ως  τμήμα  και  να  μην  του  ασκείται  κριτική  για  τις 
οργανωτικές του αδυναμίες.
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6.7   Το αρχείο του τμήματος  

Το  αρχείο  του  τμήματος  λόγω της  σοβαρότητας  των  θεμάτων  που 
διαχειρίζεται ο έλεγχος, απαιτεί σωστή οργάνωση, επιμέλεια και διασφάλιση. 
Στο αρχείο φυλάσσονται οι εκθέσεις, τα προγράμματα ελέγχου και οι μόνιμοι 
φάκελοι,  οι  οποίοι  περιέχουν  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  λειτουργία  του 
τμήματος  (καταστατικό  της  εταιρείας,  διαδικασίες,  λογιστικό  σχέδιο, 
ισολογισμοί και διάφορες νομοθετικές διατάξεις). Για οποιοδήποτε αρχείο που 
αφορά ελέγχους την επιμέλεια φύλαξης έχει ο αρμόδιος του τμήματος.
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7   Εργασία Εσωτερικού Ελέγχου  

7.1   Γενικά  

Η εργασία  εσωτερικού  ελέγχου  θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  τον 
προγραμματισμό του ελέγχου, την εξέταση και αξιολόγηση πληροφοριών, την 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων και την συνεχή παρακολούθηση. Ο εσωτερικός 
ελεγκτής  είναι  υπεύθυνος  για  τον  προγραμματισμό  και  την  διεξαγωγή  της 
εργασίας ελέγχου, υποκείμενος σε εποπτικό επανέλεγχο και έγκριση.24 

24 Καζαντζής Ι. Χρήστος, (2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος’
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7.2   Προγραμματισμός του Εσωτερικού Ελέγχου  

Οι εσωτερικοί  ελεγκτές σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 410 
πρέπει  να  προγραμματίζουν  κάθε  έλεγχο.  Ο  προγραμματισμός  πρέπει  να 
είναι τεκμηριωμένος και να περιλαμβάνει:

- Καθιέρωση των αντικειμενικών σκοπών του εσωτερικού ελέγχου και οριοθέτηση 
της έκτασης των εργασιών του.

- Οι αντικειμενικοί στόχοι και οι διαδικασίες του ελέγχου θα πρέπει να αναφέρουν 
τους κινδύνους25 της υπό έλεγχο δραστηριότητας ή μονάδας.

- Απόκτηση των βασικών ιστορικών πληροφοριών για τις δραστηριότητες που θα 
ελεγχθούν.

- Προσδιορισμό των απαραίτητων πόρων για την διενέργεια του ελέγχου.

- Επικοινωνία με όλους όσους πρέπει να είναι ενήμεροι για τον έλεγχο.

- Πραγματοποίηση  κατά  τον  πιο  πρόσφορο  τρόπο  μιας  έρευνας  για  τις 
δραστηριότητες και τις δικλείδες ασφαλείας που θα ελεγχθούν προκειμένου να 
αναγνωριστούν  τομείς  που  χρήζουν  ιδιαίτερης  προσοχής  και  να  ληφθούν 
σχόλια και προτάσεις του ελεγχόμενου.

- Σύνταξη του προγράμματος ελέγχου.

- Προσδιορισμός  του  πως,  πότε  και  σε  ποιον  πρέπει  να  γνωστοποιηθούν  τα 
αποτελέσματα ελέγχου.

- Απόκτηση έγκρισης του προγράμματος της εργασίας ελέγχου.

7.3   Εξέταση και αξιολόγηση πληροφοριών  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει σύμφωνα με το επαγγελματικό πρότυπο 
420, να συλλέγουν, αναλύουν, ερμηνεύουν και τεκμηριώνουν τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η 
διεργασία εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών έχει ως ακολούθως:

25 Ο όρος ‘κίνδυνος’ είναι η πιθανότητα κάποιο γεγονός ή ενέργεια να επηρεάσει αρνητικά την υπό 
έλεγχο δραστηριότητα. Με την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, κατά την φάση του προγραμματισμού 
του ελέγχου επιδιώκεται να εντοπιστούν και να ιεραρχηθούν οι σημαντικές περιοχές της 
ελεγχόμενης δραστηριότητας που χρήζουν αναλυτικότερου ελέγχου.
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- Πρέπει  να  συλλέγονται  πληροφορίες  για  όλα  τα  θέματα  σχετικά  με  τους 
αντικειμενικούς σκοπούς του ελέγχου και το πλαίσιο της εργασίας.

- Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς, ικανές, σχετικές και χρήσιμες ώστε να 
προσφέρουν ασφαλή βάση για διαπιστώσεις και συστάσεις.

o Οι  επαρκείς  πληροφορίες  είναι  τεκμηριωμένες,  ικανοποιητικές  και 
πειστικές,  ώστε  ένα  συνετό,  ενημερωμένο  άτομο  να  φτάνει  στα  ίδια 
πορίσματα με τον ελεγκτή.

o Οι ικανές πληροφορίες είναι αξιόπιστες και οι καλύτερες που μπορούν να 
αποκτηθούν μέσω της χρήσης κατάλληλων τεχνικών ελέγχου.

o Οι  σχετικές  πληροφορίες  υποστηρίζουν  τις  διαπιστώσεις  και  τις 
υποδείξεις  του  ελέγχου  και  είναι  συνεπείς  με  τους  αντικειμενικούς 
σκοπούς του ελέγχου.

o Οι  χρήσιμες  πληροφορίες  βοηθούν  τον  οργανισμό  να  εκπληρώνει  τις 
επιδιώξεις του.

- Οι  διαδικασίες  ελέγχου,  συμπεριλαμβανομένου  των  χρησιμοποιούμενων 
τεχνικών  ελέγχου  και  δειγματοληψίας,  πρέπει  να  έχουν  επιλεγεί 
προκαταβολικά,  όπου  αυτό  είναι  εφικτό  και  να  επεκτείνονται  ή  να 
προσαρμόζονται ανάλογα, εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

- Η διεργασία της συλλογής, ανάλυσης ερμηνείας και τεκμηρίωσης πληροφοριών 
πρέπει να επιτηρείται έτσι ώστε να παρέχεται η λογική διαβεβαίωση ότι έχει 
διατηρηθεί  η  αντικειμενικότητα  του  ελεγκτή  και  ότι  εκπληρώνονται  οι 
επιδιώξεις του ελέγχου.

- Τα  επίσημα  έγγραφα  που  τεκμηριώνουν  τον  έλεγχο  πρέπει  να  έχουν 
προετοιμαστεί από τον ελεγκτή και να έχουν επανελεγχθεί από τη διοίκηση 
του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου.  Τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  πρέπει  να 
καταγράφουν  τις   πληροφορίες  που  αποκτήθηκαν  και  τις  αναλύσεις  που 
έγιναν και  πρέπει  να υποστηρίζουν τις  βάσεις  για  τις  διαπιστώσεις  και  τις 
εισηγήσεις που θα υποβάλλονται στην έκθεση.

7.4   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα 
της εργασίας του ελέγχου τους με την υποβολή έκθεσης ελέγχου:

- Πρέπει να εκδίδεται μια υπογεγραμμένη, γραπτή έκθεση μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης του ελέγχου. Οι προσωρινές εκθέσεις μπορεί να είναι γραπτές ή 
προφορικές και μπορούν να μεταδίδονται επίσημα ή ανεπίσημα.

- Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να συζητούν τα πορίσματα και τις εισηγήσεις με τα 
κατάλληλα επίπεδα διοίκησης πριν  από την έκδοση των τελικών γραπτών 
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εκθέσεων.

- Οι εκθέσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές, σαφείς, συνοπτικές, εποικοδομητικές 
και έγκαιρες.

- Οι εκθέσεις πρέπει να παρουσιάζουν το σκοπό, το πλαίσιο και τα αποτελέσματα 
του  ελέγχου  και,  όπου  πρέπει  να  περιέχουν  διατύπωση  της  άποψης  του 
ελεγκτή.

- Οι εκθέσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συστάσεις για δυνητικές βελτιώσεις και 
να αναγνωρίζουν ικανοποιητική εργασιακή απόδοση και διορθωτική ενέργεια.

- Οι απόψεις του ελεγκτή σχετικά με τα πορίσματα ή τις συστάσεις ελέγχου μπορεί 
να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου.

- Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου ή ο δηλών, πρέπει να διενεργεί επανέλεγχο και 
να εγκρίνει  την τελική έκθεση ελέγχου πριν από την έκδοση και πρέπει να 
αποφασίζει σε ποιους θα διανέμεται η έκθεση.

7.5   Συνεχής Παρακολούθηση  

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  πραγματοποιούν  ανασκόπηση, 
συνεχή παρακολούθηση για να διαπιστώνουν ότι έχουν γίνει  οι κατάλληλες 
ενέργειες σχετικά με τις αναφερθείσες στην έκθεση διαπιστώσεις του ελέγχου. 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να προσδιορίζουν ότι έλαβε χώρα διορθωτική 
ενέργεια και ότι αυτή επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή ότι η ανώτατη 
διοίκηση  ή  το  διοικητικό  συμβούλιο  έχει  αναλάβει  τον  κίνδυνο  της  μη 
επιτέλεσης διορθωτικής ενέργειας σχετικά με τις αναφερθείσες διαπιστώσεις.
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8 Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου  26  

8.1 Γενικά

Μία  από  τις  σημαντικότερες  φάσεις  της  διαδικασίας  εσωτερικού 
ελέγχου είναι η φάση της έκδοσης εκθέσεων. Οι εκθέσεις των εσωτερικών 
ελεγκτών  αποτελούν  την  ισχυρότερη  μαρτυρία  και  απόδειξη  για  το 
επαγγελματικό επίπεδο των ελεγκτών και την αξιολόγηση της συμβολής τους 
στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Είναι προφανές ότι η ποιότητα 
των εκθέσεων εξαρτάται από την ποιότητα του ελεγκτικού έργου. Υπάρχουν 
όμως  και  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  ένα  ποιοτικό  ελεγκτικό  έργο  να 
μηδενίζεται από τις σοβαρές αδυναμίες των εκθέσεων ελέγχου.

8.2 Κατηγορίες Εκθέσεων

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου μπορεί 

26 Καζαντζής Ι. Χρήστος,(2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος’
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να γίνει με διάφορες μορφές, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

- Προφορικές  εκθέσεις.  Η  διατύπωση  των  ευρημάτων  του  εσωτερικού  ελέγχου 
μπορεί να γίνει προφορικά. Μια προφορική έκθεση επιλέγεται όταν υπάρχει η 
ανάγκη  κατεπείγουσας  λήψης  μέτρων  ή  όταν  η  προφορική  αυτή  έκθεση 
αποτελεί το προοίμιο μιας μεταγενέστερης γραπτής έκθεσης.

- Ενδιάμεσες  γραπτές  εκθέσεις.  Σύμφωνα  με  το  ελεγκτικό  πρότυπο  430  οι 
ενδιάμεσες  ή  οι  προσωρινές  εκθέσεις  μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  για 
ανακοίνωση πληροφοριών που απαιτούν άμεση προσοχή, για ανακοίνωση 
μιας αλλαγής στο πλαίσιο του ελέγχου για την υπό έλεγχο δραστηριότητα ή 
για την ενημέρωση της διοίκησης για την πρόοδο του ελέγχου όταν οι έλεγχοι 
παρατείνονται  για  μακρύ  χρονικό  διάστημα.  Η  χρήση  των  προσωρινών 
εκθέσεων δεν μειώνει ούτε αποκλείει την ανάγκη έκδοσης τελικής έκθεσης.

- Εκθέσεις με την μορφή ερωτηματολογίου. Μια από τις μορφές εκθέσεων ελέγχου 
που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι οι εκθέσεις που δομούνται στη βάση 
ενός ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια του ελέγχου. 
Οι εκθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για εσωτερική χρήση στην 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

- Γραπτές  εκθέσεις.  Η  δομή  και  το  περιεχόμενο  των  εκθέσεων  αυτών  ποικίλει 
μεταξύ των εταιριών αλλά και μεταξύ των αναθέσεων ελέγχου. Οι εκθέσεις 
αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες. Ο όρος ‘υπογεγραμμένη’ σημαίνει ότι 
ο εξουσιοδοτημένος εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να υπογράφει ιδιοχείρως την 
έκθεση. Εναλλακτικά, η υπογραφή μπορεί να εμφανίζεται με μια συνοδευτική 
επιστολή.  Ο  εσωτερικός  ελεγκτής  που  είναι  εξουσιοδοτημένος  για  να 
υπογράψει  την  έκθεση  πρέπει  να  είναι  διορισμένος  από  τον  διευθυντή 
εσωτερικού ελέγχου.

- Σύνοψη Γραπτών Εκθέσεων. Σε αρκετές επιχειρήσεις συνηθίζεται η έκδοση μιας 
ετήσιας  ή  εξαμηνιαίας  έκθεσης  με  τη  σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου που 
εκδόθηκαν την περίοδο αναφοράς. Οι εκθέσεις αυτές απευθύνονται κυρίως 
στην επιτροπή ελέγχου και στην ανώτατη διοίκηση του οργανισμού.

- Εκθέσεις με ηλεκτρονική μορφή. Εάν οι εκθέσεις ελέγχου έχουν διανεμηθεί με 
ηλεκτρονικό  μέσο,  πρέπει  να  κρατείται  μια  υπογεγραμμένη  έκδοση  της 
έκθεσης σε αρχείο στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. 

8.3 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Εκθέσεων

Το ελεγκτικό πρότυπο 430 ορίζει ότι οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου 
πρέπει  να  είναι  αντικειμενικές  ,  σαφείς,  συνοπτικές  εποικοδομητικές  και 
έγκαιρες. Για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά το ίδιο πρότυπο καθορίζει 
τα ακόλουθα:

1. Οι  αντικειμενικές  εκθέσεις  είναι  τεκμηριωμένες,  αμερόληπτες  και  όχι 
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παραποιημένες.  Διαπιστώσεις,  συμπεράσματα  και  συστάσεις  πρέπει  να 
συμπεριλαμβάνονται με κάθε επιφύλαξη.

α.  Εάν  κρίνεται  ότι  μια  τελική  έκθεση  ελέγχου  εμπεριέχει  σφάλμα,  ο 
διευθυντής  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  την  ανάγκη 
έκδοσης της διορθωτικής έκθεσης, η οποία εξακριβώνει  τις  υπό διόρθωση 
πληροφορίες. Η διορθωτική έκθεση ελέγχου πρέπει να διανέμεται σε όλα τα 
άτομα που έλαβαν την υπό διόρθωση έκθεση ελέγχου.

β.  Ως  ‘σφάλμα’  ορίζεται  η  ακούσια  εσφαλμένη  διατύπωση  ή  παράλειψη 
σημαντικών πληροφοριών σε μια τελική έκθεση ελέγχου.

2. Οι σαφείς εκθέσεις είναι εύκολα κατανοητές και λογικές. Η σαφήνεια μπορεί να 
βελτιώνεται  με  την  αποφυγή  περιττής  τεχνικής  γλώσσας  και  την  παροχή 
επαρκών υποστηρικτικών πληροφοριών.

3. Οι συνοπτικές εκθέσεις είναι εύστοχες και αποφεύγουν άσκοπες λεπτομέρειες. 
Εκφράζουν πλήρεις σκέψεις με τις λιγότερες δυνατές λέξεις.

4. Εποικοδομητικές  εκθέσεις  είναι  εκείνες  οι  οποίες,  ως  αποτέλεσμα  του 
περιεχομένου και του ύφους τους, βοηθούν τον ελεγχόμενο και τον οργανισμό 
και οδηγούν σε βελτιώσεις όπου χρειάζεται.

5. Οι έγκαιρες εκθέσεις είναι εκείνες, οι οποίες έχουν εκδοθεί χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και επιτρέπουν άμεση αποτελεσματική ενέργεια.

8.4 Δομή και Περιεχόμενο των Εκθέσεων

Το ελεγκτικό πρότυπο για τις εκθέσεις καθορίζει ότι:

1. Μολονότι  το  είδος  και  το  περιεχόμενο  των  εκθέσεων  ελέγχου  μπορεί  να 
ποικίλλουν ανά οργανισμό ή είδος ελέγχου, πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον, 
τον σκοπό, το πλαίσιο και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

2. Οι εκθέσεις ελέγχου μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες και περιλήψεις 
ιστορικών  στοιχείων.  Οι  πληροφορίες  ιστορικών  στοιχείων  μπορεί  να 
προσδιορίζουν  τις  οργανωτικές  μονάδες  και  τις  δραστηριότητες  που 
ελέγχονται και να παρέχουν σχετικές επεξηγηματικές πληροφορίες.  Μπορεί 
επίσης  να  συμπεριλαμβάνουν  την  κατάσταση  των  διαπιστώσεων, 
πορισμάτων,  συστάσεων  από  προηγούμενες  εκθέσεις.  Μπορεί  επίσης  να 
υπάρχει μια ένδειξη του εάν η έκθεση καλύπτει ένα προγραμματισμένο έλεγχο 
ή  την  ανταπόκριση  σε  ένα  αίτημα  ελέγχου.  Οι  περιλήψεις,  εάν 
συμπεριλαμβάνονται,  πρέπει  να  είναι  ισοσκελισμένες  απεικονίσεις  του 
περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου.

3. Οι δηλώσεις σκοπού πρέπει να περιγράφουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του 
ελέγχου και μπορεί, όπου χρειάζεται, να πληροφορούν τον αναγνώστη γιατί 
διεξήχθη ο έλεγχος και τι αναμενόταν ο έλεγχος να επιτύχει.
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4. Οι δηλώσεις πλαισίου πρέπει να προσδιορίζουν τις ελεγχόμενες δραστηριότητες 
και να συμπεριλαμβάνουν, όπου πρέπει υποστηρικτικές πληροφορίες όπως 
π.χ.  χρονική  περίοδο του  ελέγχου.  Πρέπει  να  προσδιορίζονται  οι  σχετικές 
δραστηριότητες  που  δεν  ελέγχθηκαν,  εάν  είναι  απαραίτητο  για  την 
σκιαγράφηση των ορίων του ελέγχου. Επίσης, πρέπει να περιγράφονται το 
είδος και η έκταση του ελέγχου που διεξήχθη.

5. Τα αποτελέσματα μπορεί  να συμπεριλαμβάνουν διαπιστώσεις,  συμπεράσματα 
και συστάσεις.

6. Οι διαπιστώσεις και συναφείς δηλώσεις γεγονότων οι διαπιστώσεις εκείνες που 
είναι  απαραίτητες  για  υποστήριξη  ή  αποτροπή  παρανοήσεων  των 
συμπερασμάτων  και  συστάσεων  του  εσωτερικού  ελεγκτή  πρέπει  να 
συμπεριλαμβάνονται  στην  τελική  έκθεση  ελέγχου.  Οι  λιγότερο  σημαντικές 
πληροφορίες ή διαπιστώσεις μπορεί να ανακοινώνονται προφορικά ή μέσω 
ανεπίσημης αλληλογραφίας.

7. Οι διαπιστώσεις του ελέγχου ανακύπτουν από μια διεργασία σύγκρισης του τι θα 
έπρεπε  να  είναι  με  αυτό  που  είναι.  Οι  διαπιστώσεις  πρέπει  να  είναι 
βασισμένες στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Κριτήρια: Τα πρότυπα, τα μέτρα, ή οι προοπτικές που χρησιμοποιούνται 
στην  πραγματοποίηση  αξιολόγησης  και  η  επαλήθευση  (τι  θα  έπρεπε  να 
υπάρχει).

β.  Συνθήκη:  Η  τεκμηριωμένη  απόδειξη,  την  οποία  βρήκε  ο  εσωτερικός 
ελεγκτής κατά την πορεία της εξέτασης (τι υπάρχει στην πραγματικότητα).

γ.  Αιτία:  Ο  λόγος  για  την  διαφορά  μεταξύ  των  αναμενόμενων  και  των 
πραγματικών συνθηκών (γιατί υπάρχει διαφορά).

δ.  Αποτέλεσμα:  Ο κίνδυνος ή η έκθεση σε κίνδυνο που αντιμετωπίζουν ο 
ελεγχόμενος οργανισμός ή άλλοι, γιατί η συνθήκη δεν είναι ίδια με τα κριτήρια 
(ο αντίκτυπος της διαφοράς). Κατά τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου ή 
της έκθεσης σε κίνδυνο, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν οι διαπιστώσεις του ελέγχου τους στις 
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

ε.  Οι  αναφερόμενες  σε  έκθεση  διαπιστώσεις  μπορεί  επίσης  να 
συμπεριλαμβάνουν  συστάσεις,  επιτεύγματα  του  ελεγχόμενου  και 
υποστηρικτικές  πληροφορίες,  εάν  αυτά  δεν  συμπεριλαμβάνονται  κάπου 
αλλού.

8. Πορίσματα είναι οι αξιολογήσεις από τον εσωτερικό ελεγκτή των αποτελεσμάτων 
των διαπιστώσεων στις επανελεγχθείσες δραστηριότητες. Συνήθως θέτουν τα 
πορίσματα  σε  μια  προοπτική  με  βάση  τις  συνολικές  τους  επιπτώσεις.  Τα 
πορίσματα  του  ελέγχου,  εάν  συμπεριλαμβάνονται  στην  έκθεση  ελέγχου 
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πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένα. Τα πορίσματα μπορεί να περικλείουν 
ολόκληρο  το  πλαίσιο  ενός  ελέγχου  ή  συγκεκριμένες  πλευρές.  Μπορεί  να 
καλύπτουν,  μεταξύ  άλλων  το  εάν  οι  αντικειμενικοί  σκοποί  και  επιδιώξεις 
λειτουργίας  ή  προγράμματος  συμφωνούν  με  εκείνες  του  οργανισμού,  εάν 
εκπληρώνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και επιδιώξεις του οργανισμού και εάν 
η υπό επανέλεγχο δραστηριότητα λειτουργεί σύμφωνα με τον σκοπό της.

Οι  εκθέσεις  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνουν  συστάσεις  για  δυνητικές 
βελτιώσεις  και  να  αναγνωρίζουν  ικανοποιητική  εργασιακή  απόδοση  και 
διορθωτική  ενέργεια.  Οι  συστάσεις  βασίζονται  στις  διαπιστώσεις  και  τα 
πορίσματα  του  εσωτερικού  ελεγκτή.  Απαιτούν  διόρθωση  υπαρχουσών 
συνθηκών  ή  βελτίωση  λειτουργιών.  Οι  συστάσεις  μπορούν  να  προτείνουν 
προσεγγίσεις διόρθωσης ή ενίσχυσης εργασιακής απόδοσης ως οδηγό για τη 
διοίκηση σχετικά με την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων. Οι εισηγήσεις 
μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές. 

Τα επιτεύγματα του ελεγχόμενου, όσον αφορά σε βελτιώσεις από τον 
τελευταίο  έλεγχο  ή  την  καθιέρωση  μιας  σωστά  ελεγχόμενης  λειτουργίας, 
μπορεί  να  συμπεριλαμβάνονται  στην  έκθεση  ελέγχου.  Οι  συγκεκριμένες 
πληροφορίες  μπορεί  να  είναι  απαραίτητες  για  την  δίκαιη  απεικόνιση  των 
υπαρχόντων  συνθηκών  και  την  εξασφάλιση  σωστής  προοπτικής  και 
κατάλληλης ισορροπίας στην έκθεση ελέγχου.

8.5 Συζήτηση των πορισμάτων και των εισηγήσεων

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  πρέπει  να  συζητούν  τα  πορίσματα  και  τις 
εισηγήσεις  με  τα  κατάλληλα επίπεδα διοίκησης πριν  από  την  έκδοση των 
τελικών  γραπτών  εκθέσεων.  Η  συζήτηση  των  συμπερασμάτων  και  των 
συστάσεων πραγματοποιείται συνήθως κατά την πορεία του ελέγχου και/ή σε 
συναντήσεις μετά τον έλεγχο (συνεντεύξεις εξόδου). Μια άλλη τεχνική είναι ο 
επανέλεγχος των προσχεδίων των εκθέσεων ελέγχου από την διοίκηση του 
ελεγχόμενου.  Οι  συγκεκριμένες  συζητήσεις  και  επανέλεγχοι  βοηθούν  στην 
εξασφάλιση του ότι  δεν υπήρξαν παρανοήσεις ή παρερμηνείες γεγονότων, 
δίνοντας  την  ευκαιρία  στον  ελεγχόμενο  να  αποσαφηνίσει  συγκεκριμένα 
στοιχεία και να εκφράσει απόψεις επί των διαπιστώσεων συμπερασμάτων και 
συστάσεων.

Μολονότι  το  επίπεδο  των  συμμετεχόντων  στις  συζητήσεις  και  τους 
επανελέγχους μπορεί να ποικίλλει ανά οργανισμό και ανάλογα με το είδος της 
έκθεσης, σε γενικές γραμμές θα συμπεριλαμβάνονται τα άτομα εκείνα που 
είναι γνώστες λεπτομερών λειτουργιών και εκείνα που μπορούν να εγκρίνουν 
την  εφαρμογή  διορθωτικής  ενέργειας.  Εάν  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  και  ο 
ελεγχόμενος διαφωνούν για τα αποτελέσματα του ελέγχου, η έκθεση ελέγχου 
μπορεί  να  καταγράψει  και  τις  δύο  θέσεις  και  τους  λόγους  διαφωνίας.  Τα 
γραπτά  σχόλια  του  ελεγχόμενου  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνονται  ως 
παράρτημα της έκθεσης ελέγχου. Εναλλακτικά, οι απόψεις του ελεγχόμενου 
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μπορεί να παρουσιάζουν στο σώμα της έκθεσης ή σε συνοδευτική επιστολή.  

9 Κόστος και ανάλυση κόστους Εσωτερικού Ελέγχου

9.1 Γενικά

Σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση είναι να 
αξιολογεί  και  να  καταγράφει  τις  εσωτερικές  διαδικασίες  στην  πράξη,  να 
επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος, να παρέχει συμβουλές 
και  να  προτείνει  προσαρμογές.  Σκοπός  του  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η 
συμβολή του στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ 
των  τμημάτων  και  των  στελεχών  της  εταιρείας  και  η  προσαρμογή  της 
εταιρείας στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, λοιπόν, πρόκειται για έναν 
μηχανισμό  επιτήρησης  της  εφαρμογής  των  αρχών  της  εταιρικής 
διακυβέρνησης,  συμβάλλοντας  κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην προστασία 
της  εταιρείας  και  στη  διασφάλιση  των  συμφερόντων  των  μετόχων  της. 
Ουσιαστικά,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  διασφαλίζει  τη  διοίκηση  ότι  κάθε  τι 
λειτουργεί  κατά  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  και  εκτείνεται  πέρα  από  τις 
λογιστικές  και  οικονομικές  λειτουργίες  καλύπτοντας  όλο  το  πλάτος  της 
εταιρείας  καθώς  άπτεται  όλων  των  δραστηριοτήτων  της  οργάνωσης.  Η 
ύπαρξη όμως ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό, ικανό 
να ανταποκριθεί επιτυχώς στα παραπάνω, συνεπάγεται επιπλέον κόστος για 
την επιχείρηση. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο, για αυτό και οι 
διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικές,  ειδάλλως 
είναι  δυνατόν  να  υπάρχουν  καταστροφικές  συνέπειες  από  λανθασμένους 
χειρισμούς και εκτιμήσεις.

9.2 Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του εσωτερικού ελέγχου

Το κόστος της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται 
από μια σειρά παραγόντων:

- Το  μέγεθος  της  οικονομικής  μονάδας.  Αποτελεί  έναν  από  τους 
βασικότερους  παράγοντες  για  τον  προσδιορισμό  του  κόστους  του 
εσωτερικού ελέγχου. Μεγάλες οικονομικές μονάδες απαιτούν στελέχωση 
του τμήματος εσωτερικού ελέγχου από περισσότερα άτομα.

- Από  την  διασπορά  των  δραστηριοτήτων.  Μια  επιχείρηση  που  έχει 
θυγατρικές σε διάφορα μέρη, είτε εντός, είτε εκτός της Ελλάδος, απαιτεί 
τμήμα εσωτερικού ελέγχου με αυξημένο αριθμό ελεγκτών από το να ήταν 
όλες οι δραστηριότητες συγκεντρωμένες.

- Από  την  οργανωτική  υποδομή  που  έχει  μια  επιχείρηση.  Έλλειψη 
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οργανωτικής  υποδομής συνεπάγεται  περισσότερο  κόστος,  αφού για  να 
υπάρξει  αποτελεσματικός  εσωτερικός  έλεγχος  θα  πρέπει  να  υπάρχει 
κατάλληλη οργανωτική υποδομή μέσα στην επιχείρηση.

- Επίπεδο  εκπαίδευσης  των  εργαζομένων.  Εκπαιδευμένο  προσωπικό  σε 
συνδυασμό  με  την  οργανωτική  υποδομή,  αποτελεί  παράγοντα 
προσδιορισμού  του  κόστους  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου. 
Κατάλληλα  εκπαιδευμένο  προσωπικό  στελέχωσης  του  τμήματος 
εσωτερικού  συνεπάγεται  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  λειτουργία  του 
τμήματος.  Έλλειψη  κατάλληλων  ατόμων  για  στελέχωση  του  τμήματος, 
επιφέρει επιπλέον κόστος στην επιχείρηση για την εκπαίδευση τους, ώστε 
να επιτευχθεί άρτια λειτουργία του τμήματος.

9.3 Το μέγεθος της οικονομικής μονάδας

Το  μέγεθος  της  οικονομικής  μονάδας,  το  πόσους  εργαζόμενους 
δηλαδή  απασχολεί,  αποτελεί  μια  παράμετρο  η  οποία  πρέπει  να  ληφθεί 
σοβαρά υπόψη κατά την διαδικασία στελέχωσης του τμήματος εσωτερικού 
ελέγχου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αναλογία των ελεγκτών σε εργαζόμενους 
είναι 1/80-1/120, δηλαδή για κάθε 80-120 εργαζομένους, αντιστοιχεί συνήθως 
και ένας εσωτερικός ελεγκτής. Όσο περισσότερους εργαζομένους απασχολεί 
συνεπώς μια οικονομική μονάδα, τόσο περισσότερους εσωτερικούς ελεγκτές 
θα πρέπει να έχει, με ότι αυτό συνεπάγεται στο κόστος.

9.4 Η διασπορά των δραστηριοτήτων

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυξημένη διασπορά δραστηριοτήτων, θα 
πρέπει να έχουν και το κατάλληλο τμήμα ή τμήματα εσωτερικού ελέγχου. Η 
οργανωτική  δομή  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου,  μιας  επιχείρησης  με 
περιορισμένη  διασπορά  δραστηριοτήτων,  απεικονίζεται  στο  παρακάτω 
σχήμα:

Σχήμα 1: Οργανόγραμμα τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε επιχείρηση χωρίς 
θυγατρικές:
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Σε  επιχειρήσεις  όμως,  όπου  παρουσιάζεται  αυξημένη  διασπορά 
δραστηριοτήτων, και οι οποίες έχουν θυγατρικές, θα πρέπει να υπάρχει μια 
πιο πολύπλοκη οργανωτική δομή του εσωτερικού ελέγχου.  Ανάλογα με το 
πλήθος  των  θυγατρικών,  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  και  ανάλογα  τμήματα 

εσωτερικού  ελέγχου  τα  οποία  θα βρίσκονται  υπό  την  εποπτεία  της 
διεύθυνσης  εσωτερικού  ελέγχου.  Η οργανωτική  δομή  ενός  τέτοιου 
τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα  2:  Οργανόγραμμα  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  σε  επιχείρηση  με 
θυγατρικές

Από το παραπάνω σχήμα, συμπεραίνουμε ότι η οργανωτική δομή ενός 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση με θυγατρικές εταιρείες και 
διασπορά των δραστηριοτήτων της, αποτελεί ένα πολύπλοκο και χρονοβόρο 
θέμα  της  διοίκησης  της  εταιρείας.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  οργανωτικής 
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δομής  της  υπηρεσίας  εσωτερικού   ελέγχου,  το  κόστος  με  το  οποίο  θα 
επιφορτιστεί ο οργανισμός είναι αρκετά μεγάλο, για αυτό και η όλη διαδικασία 
θα πρέπει να γίνει προσεχτικά.

9.5 Η οργανωτική υποδομή του οργανισμού

Η επιχείρηση για να μπορέσει να υποστηρίξει ένα τμήμα εσωτερικού 
ελέγχου  και  να  αποκομίσει  οφέλη  από  την  λειτουργία  του,  θα  πρέπει  να 
διαθέτει οργανωτική υποδομή κατάλληλη, ώστε το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 
να μπορεί να εφαρμόσει τους ελέγχους αποτελεσματικά και εμπρόθεσμα. Η 
αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, θα βοηθήσει 
την  διοίκηση στην πρόληψη ή  αντιμετώπιση  τυχών αποκλίσεων από τους 
στόχους που έχει θέσει, και θα προσδώσει στην επιχείρηση επιπλέον αξία. 
Σαφώς, για να μπορέσουν να γίνουν τα παραπάνω θα πρέπει να το επιτρέπει 
η υπάρχουσα οργανωτική υποδομή του οργανισμού. Θα πρέπει να υπάρχει 
άρτια  σχεδιασμένο  οργανόγραμμα,  και  σαφής  προσδιορισμός  των 
αρμοδιοτήτων  και  υποχρεώσεων  του  καθενός  μέσα  στον  οργανισμό. 
Επιπλέον,  η  εγκατάσταση  συστημάτων  μηχανογράφησης  και  συστημάτων 
ΕRP, θα βοηθήσει τους εσωτερικούς ελεγκτές στην εκτέλεση των εργασιών 
τους.  Εάν  η  κατάλληλη  οργανωτική  υποδομή  δεν  υπάρχει,  τότε  το  τμήμα 
εσωτερικού  ελέγχου  δε  θα  μπορεί  να  λειτουργήσει  ικανοποιητικά  και 
αποτελεσματικά,  με  συνέπεια  ο  οργανισμός  να  μην  επωφελείται  από  την 
λειτουργία του τμήματος. Άρα θα πρέπει η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης 
να εξετάζει  την οργανωτική υποδομή του οργανισμού, και  να προχωρά σε 
επενδύσεις που θα εξυγιάνουν την όλη οργάνωση της, προτού προχωρήσει 
στην λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.  Αυτό βέβαια οδηγεί  σε 
αύξηση του κόστους, κόστος το οποίο η διοίκηση θα πρέπει να μελετήσει.

9.6 Επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων 

Βασική  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματικότητα  και  την  καλή 
λειτουργία  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  η  στελέχωση  του  από 
ικανά και εκπαιδευμένα άτομα. Η επιστημονική κατάρτιση, οι εξειδικευμένες 
γνώσεις,  η  προσέγγιση  των  προβλημάτων,  η  δυνατότητα  γρήγορης 
αξιολόγησης εκτίμησης και ανάλυσης στοιχείων, καταστάσεων και γεγονότων 
καθώς  και  η  διεξαγωγή  ορθών  συμπερασμάτων,  είναι  τα  κύρια 
χαρακτηριστικά  ενός  εσωτερικού  ελεγκτή,  στα  οποία  θα  πρέπει  να  δοθεί 
μεγάλη βαρύτητα, τόσο κατά την επιλογή του, όσο και κατά την άσκηση του 
έργου του. Η στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου μπορεί να γίνει 
είτε  από  το  υπάρχον προσωπικό της  επιχείρησης,  εφόσον  πληρούνται  τα 
παραπάνω κριτήρια, είτε από άτομα εκτός της εταιρείας. Η διοίκηση μπορεί να 
προβεί στην εκπαίδευση ατόμων που θεωρεί ικανά για την στελέχωση του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου αναλαμβάνοντας το επιπλέον κόστος. Τέλος, 
θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  ο  εσωτερικός  ελεγκτής  για  να  παραμένει 
ανεπηρέαστος και αφοσιωμένος στην αποστολή του, θα πρέπει να λαμβάνει 
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μια σειρά από πρόσθετες παροχές, όπως για παράδειγμα οι υψηλές αμοιβές, 
πράγμα το οποίο αυξάνει το κόστος. 

9.7   Κόστος  -  Όφελος  από  τη  χρήση  ενός  Συστήματος  Εσωτερικού 
Ελέγχου

Ένα  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  είναι  επιθυμητό  όταν  το  κόστος 
οργανώσεως και λειτουργίας του δεν υπερβαίνει το όφελος που αναμένεται να 
προκύψει  από  την  εφαρμογή  του.  Η  υιοθέτηση  του  κριτηρίου  κόστους  / 
οφέλους για την αξιολόγηση της ‘βιωσιμότητας’ ενός συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να γίνεται με κάθε επιφύλαξη γιατί βασίζεται σε υποκειμενικά 
στοιχεία και εκτιμήσεις.

Για  παράδειγμα,  η  επιχείρηση  επιδιώκει  να  καθιερώσει  το  σύστημα 
διαρκούς απογραφής για την παρακολούθηση της κινήσεως των αποθεμάτων 
της,  προκειμένου να περιορίσει  το έλλειμμα από κλοπές.  Το προτεινόμενο 
σύστημα θεωρείται βιώσιμο και αποδεκτό, όταν το κόστος της τηρήσεως των 
καρτελών  (αναλυτικών  λογαριασμών)  και  της  διεξαγωγής  της  κυκλικής 
φυσικής  απογραφής των αποθεμάτων είναι  μικρότερο από το  κόστος  των 
εμπορευμάτων που χάνονται.

10   Αντικειμενικότητα Εσωτερικών Ελεγκτών  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά τη διενέργεια των ελέγχων πρέπει να είναι 
αντικειμενικοί. Το Επαγγελματικό Πρότυπο 120 ορίζει ότι:27

α)  Η  αντικειμενικότητα  είναι  μια  ανεξάρτητη  διανοητική  στάση,  την  οποία 
πρέπει να  

διαθέτουν  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  κατά  την  διενέργεια  των  ελέγχων.  Οι 
εσωτερικοί  ελεγκτές  δεν  πρέπει  να  υποτάσσουν  την  κρίση  τους  για 
ζητήματα  ελέγχου  στην  κρίση  τρίτων  προσώπων.  Το  πρότυπο  αυτό 
αναγνωρίζει  ότι  η  ανεξαρτησία  του  πνεύματος  και  του  χαρακτήρα 
σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπο του εσωτερικού ελεγκτή. Σε ότι αφορά 
τις πιθανές πιέσεις που μπορεί να δεχθεί ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι πιέσεις αυτές μπορεί να προέλθουν από άτομα όλων 
των επιπέδων της ιεραρχίας. Τα πρόσωπα ασκούν πιέσεις επειδή έχουν 

27 Καζαντζής Ι. Χρήστος,(2006), ‘Ελεγκτική και Εσωτερικός ‘Ελεγχος’
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αντίθετη άποψη από αυτή του εσωτερικού ελεγκτή ή επειδή διαβλέπουν 
δική τους μελλοντική εμπλοκή με δυσάρεστες για αυτούς συνέπειες από τα 
ευρήματα του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να συνεκτιμήσει τις 
διαφορετικές  απόψεις  παραμένοντας  όμως  αταλάντευτος  σε  αυτό  που 
θεωρεί α\σωστό και πρέπον.

β) Η αντικειμενικότητα απαιτεί από τους ελεγκτές να επιτελούν ελέγχους με 
τέτοιο     

τρόπο, έτσι ώστε να διαθέτουν μια έντιμη πίστη στο προϊόν της εργασίας 
τους και να μην κάνουν σοβαρούς συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα. 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να διορίζονται σε εργασίες για τις οποίες 
αισθάνονται ανίκανοι να κάνουν αντικειμενικές επαγγελματικές κρίσεις.

γ) Η αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών δεν επηρεάζεται δυσμενώς 
όταν           ο  ελεγκτής  εισηγείται  πρότυπα  εσωτερικού  ελέγχου  για 
συστήματα  ή  διενεργεί  προκαταρτική  εκτίμηση  της  αποτελεσματικότητας 
των  μέτρων ελέγχου πριν  αυτά  τεθούν  σε  εφαρμογή.  Ο σχεδιασμός,  η 
εγκατάσταση  και  λειτουργία  συστημάτων  εσωτερικού  ελέγχου  δεν 
αποτελούν λειτουργίες ελέγχου.

Οι  επιχειρήσεις  σχεδόν  στο  σύνολό  τους,  αποδέχονται  την 
αντικειμενικότητα  των  εσωτερικών  ελεγκτών  ως  κυρίαρχο  στοιχείο  της 
ποιότητας  του  έργου  τους,  για  αυτό  και  καταβάλλουν  κάθε  δυνατή 
προσπάθεια για την προστασία αυτής της αντικειμενικότητας. Στην ελεγκτική 
βιβλιογραφία  αναφέρεται  ρητά  ότι  σε  μεγάλο  βαθμό  η  διασφάλιση  της 
αναγκαίας αντικειμενικότητας των εσωτερικών ελεγκτών βρίσκεται  στα δικά 
τους χέρια. Η αντικειμενικότητα βέβαια των εσωτερικών ελεγκτών επηρεάζεται 
από πράξεις ή παραλήψεις και άλλων προσώπων ή ομάδων της επιχείρησης. 
Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι εσωτερικοί ελεγκτές να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο 
μέσο προκειμένου να καταστήσουν γνωστές τις επιπτώσεις των αποφάσεων 
των τρίτων μερών στην αντικειμενικότητα τους.

Η  ανεξαρτησία  αποτελεί  ένα  σημαντικό  βάθρο  για  μια 
αποτελεσματικότερη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Βέβαια στην περίπτωση 
των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πραγματική και 
πλήρης  ανεξαρτησία  δεν  μπορεί  ποτέ  να  επιτευχθεί.  Και  αυτό  επειδή 
υπάρχουν  πάντοτε  συνθήκες  που  περιορίζουν  την  ανεξαρτησία.  Πολλές 
φορές είναι δύσκολο ο εσωτερικός ελεγκτής να αντισταθεί πλήρως σε πιέσεις 

73



συναδέλφων του στην επιχείρηση με τους οποίους επιθυμεί να διατηρεί καλές 
εργασιακές  σχέσεις.  Η  σχετικότητα  της  ανεξαρτησίας  όμως,  σε  καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να μειώσει την αξία της και να ελαττώσει τη διαρκή 
προσπάθεια βελτίωσης και ενδυνάμωσης της επιθυμητής ανεξαρτησίας.

11   Ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου  28  

Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι  θέμα μόνο 

28 Παπαστάθης Στυλ. Παντελής, (2003), ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις-
Οργανισμούς και η Πρακτική Εφαρμογή του’, Α’ Τόμος
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απεικόνισης αυτού στο οργανόγραμμα της επιχείρησης, αλλά και μια σειρά 
παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την διοίκηση. Μια 
από και  μάλιστα η πιο σημαντική είναι  η  ανεξαρτησία που σημαίνει  ότι  οι 
εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που 
ελέγχουν. Να έχουν πλήρη, ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις 
δραστηριότητες  της  επιχείρησης,  σε  αρχεία,  περιουσιακά  στοιχεία  και  στο 
προσωπικό. Είναι δε ανεξάρτητοι,  όταν έχουν την δυνατότητα και εκτελούν 
την  εργασία τους  ελεύθεροι,  απαλλαγμένοι  από κάθε είδους  παρεμβάσεις. 
Αυτό  επιτυγχάνεται  όταν  τους  παρέχεται  η  ανάλογη  υποστήριξη  από  το 
διοικητικό  συμβούλιο.  Επίσης,  ανεξαρτησία  σημαίνει  στήριξη  για  επάρκεια 
λειτουργίας  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  και  απαίτηση  για 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Ανεξαρτησία σημαίνει, η υπαγωγή του εσωτερικού ελέγχου σε ανώτατο 
ιεραρχικό επίπεδο. Η ένταξη αυτή του προσδίδει κύρος, αντικειμενικότητα και 
αποτελεσματικότητα στο έργο του. Αντίθετα η υπαγωγή του σε οποιασδήποτε 
άλλη διεύθυνση,  δεν  είναι  δυνατό  να λειτουργήσει  αποτελεσματικά.  Τούτο, 
γιατί η ίδια η διεύθυνση θα είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος, που σημαίνει ότι ο 
ελεγκτής  θα  έχει  προϊστάμενό  του,  πράγμα  που  δεν  του  παρέχεται  η 
δυνατότητα,  και  κατά  συνέπεια  ο  έλεγχος  γίνεται  ελλιπής  και 
αναποτελεσματικός. Η θέση ορισμένων που θέλουν το τμήμα του εσωτερικού 
ελέγχου  κάτω από την  ευθύνη  της  διεύθυνσης τους,  αντί  της  διοικήσεως, 
σήμερα είναι  ξεπερασμένη,  μάλιστα  σε  ένα βαθμό είναι  και  επικίνδυνη.  Η 
επιδίωξη τους αυτή γίνεται είτε από σκοπιμότητα είτε από άγνοια.

Η ένταξη του εσωτερικού ελέγχου απευθείας στη διοίκηση σηματοδοτεί 
την  αμέριστη  στήριξη  αυτού,  την  ανεξαρτησία  για  ενεργό  δράση  και  τη 
σπουδαιότητα  του  έργου  που  καλείται  να  προσφέρει,  πράγμα  που  δεν 
απειλείται  η  ίδια  η  υπόστασή  του,  που  θα  συνέβαινε,  δίχως  την  ανάλογη 
ένταξη του.

Υποστήριξη της διοίκησης προς τον εσωτερικό έλεγχο υπάρχει, όταν ο 
επικεφαλής του τμήματος έχει επαρκή εξουσία προώθησης της ανεξαρτησίας 
και διασφάλιση πλήρους κάλυψης του ελέγχου, όταν έχει άμεση και τακτική 
επικοινωνία  με  την  ανώτατη  διοίκηση,  όταν  του  παρέχεται  η 
αλληλοενημέρωσης σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ως επίσης όταν ο 
διευθυντής  του  εσωτερικού  ελέγχου  συμμετέχει  τακτικά  σε  συνεδριάσεις 
συμβουλίων διευθύνσεων-διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση σε ζωτικής 
σημασίας θέματα του οργανισμού, ώστε καθετί που ελέγχεται να συμπλέει με 
την  εκάστοτε  στρατηγική  και  πολιτική  του  φορέα,  πράγμα  απαραίτητο  και 
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αναγκαίο.  Σε  μια  επιχείρηση,  η  ανεξαρτησία  του  εσωτερικού  ελέγχου,  θα 
πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς και μέσα από εγκεκριμένο από τη διοίκηση 
εσωτερικό κανονισμό-πλαίσιο λειτουργίας του τμήματος. 

12 Τα Συστήματα   ERP   ως εργαλεία στην άσκηση του Εσωτερικού   
Ελέγχου  29  

12.1 Γενικά για τα συστήματα   ERP  

Τα συστήματα  ERP (Enterprise Resource Planning)  αποτελούν  ένα 
εργαλείο  που  βοηθά  στην  εκτέλεση  των  καθημερινών  εργασιών  της 
επιχείρησης.  Κάθε  σύστημα  ERP αποτελείται  από  μια  σειρά  modules 
(τμήματα)  όπως  είναι  το  Λογιστήριο,  οι  Αποθήκες,  η  Παραγωγή,  το 
Προσωπικό κλπ. Κάθε τμήμα μοιράζεται με τα υπόλοιπα τις πληροφορίες, οι 
οποίες φυλάσσονται σε μια βάση δεδομένων. Ένα σύστημα ΕRP βοηθά στην 
επικοινωνία και στην συνεργασία των διαφόρων τμημάτων μιας εταιρίας.

12.2. Πλεονεκτήματα από την χρήση ενός συστήματος   ERP  

Με την εγκατάσταση και την λειτουργία ενός ERP συστήματος μέσα σε 
έναν οργανισμό έχουμε:

- Ενιαία οικονομική πληροφόρηση.

- Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των πελατών και  των παραγγελιών 
τους.

- Τυποποίηση και επιτάχυνση της παραγωγής.

- Περιορισμό των αποθεμάτων.

- Τυποποίηση της διαχείρισης προσωπικού.

- Μείωση του διοικητικού κόστους.

- Μείωση των αδρανών χρόνων της παραγωγής.

- Ορθολογικότερα μεγέθη παραγγελιών και παρτίδων παραγωγής.

- Αποτελεσματικότερο συντονισμό.

Από όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση ενός 
συστήματος  ERP η επιχείρηση πετυχαίνει:

- Μείωση των αποθεμάτων.

- Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης – διεκπεραίωσης.

29 Ημερίδα με θέμα, ‘Τα Συστήματα ERP  εργαλεία στην άσκηση Εσωτερικού Ελέγχου’, Νίκος 
Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Quality & Reliability.
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- Περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη.

- Περισσότερη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του πελάτη.

Αυτά συμβάλλουν στην αύξηση:

- του κύκλου εργασιών,

- των κερδών,

- του μεριδίου της αγοράς και, 

- της παραγωγικότητας.

12.3  Πως  τα  συστήματα    ERP   συμβάλλουν  στην  διενέργεια  του   
εσωτερικού ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετισμένα συστατικά, 
τα οποία είναι:

- Το περιβάλλον ελέγχου,

- Η αξιολόγηση του κινδύνου,

- Οι δραστηριότητες του ελέγχου,

- Η ενημέρωση και η επικοινωνία και,

- Η παρακολούθηση.

Όσον  αφορά το  περιβάλλον  ελέγχου,  τα  περισσότερα  συστήματα  ERP 
περιλαμβάνουν τυποποιημένη και συνεκτική δομή διαδικασιών, δομή η οποία 
είναι  ενσωματωμένη στο  ίδιο  το  πρόγραμμα  ERP.  Με  την  εφαρμογή ενός 
προγράμματος  ERP πετυχαίνουμε  έγκαιρη  επισήμανση  των  αποκλίσεων, 
άμεση πληροφόρηση της διοίκησης, καθώς επίσης αποτελεσματική ανάλυση 
της  επίπτωσης  και  του  μεγέθους  του  κινδύνου.  Συνεπώς,  έχουμε  μια 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των διαφόρων κινδύνων.

Όσον αφορά τις διάφορες δραστηριότητες ελέγχου, τα συστήματα ERP 
έχουν ενσωματωμένα διάφορα εργαλεία (π.χ. όπως η λειτουργία Ερωτήσεις 
μέσω φορμών, ή πρόσθετα εργαλεία που συνδέονται με το σύστημα ERP) τα 
οποία  παρέχουν  σημαντική  βοήθεια  κατά  την  διενέργεια  των  ελέγχων. 
Επιπλέον,  τα  συστήματα  ERP  επιτρέπουν  διασταυρώσεις  στοιχείων  και 
έκτακτες  αναφορές.  Η  δομή  ενός  τέτοιου  συστήματος  φροντίζει  για  την 
αποστολή  κατάλληλων  μηνυμάτων  στα  εξουσιοδοτημένα  μέσα  στον 
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οργανισμό  πρόσωπα  και  ανάλογα  με  τις  διαπιστώσεις  ενεργοποιούνται 
διαδικασίες  πληροφόρησης  με  ειδικές  ειδοποιήσεις  μέσω  e-mail.  Οι 
διαδικασίες και οι πολιτικές τηρούνται γιατί ενσωματώνονται σε πίνακες ή σε 
προγράμματα του ERP και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ελέγχει μόνο την 
σωστή σύνταξη και συντήρηση των παραμέτρων.  Τα ‘ευαίσθητα’ δεδομένα 
φυλάσσονται  σε  βάσεις  δεδομένων  του  ERP και  είναι  διαθέσιμα  μόνο  σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Στον κομμάτι της πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα συστήματα ERP 
παράγουν αναφορές με λειτουργικά, οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τους 
κείμενους  νόμους  και  κανονισμούς.  Οι  διαδικασίες,  τα  δικαιώματα  και  οι 
υποχρεώσεις των στελεχών φυλάσσονται και ελέγχονται στη βάση δεδομένων 
του  συστήματος,  διασφαλίζοντας  ότι  οι  πληροφορίες  παρέχονται  όποτε 
πρέπει και σε όσους πρέπει και μόνον.

Τέλος, ο κατασκευαστής του συστήματος  ERP πρέπει και οφείλει να 
εγγυάται  τον  σωστό  σχεδιασμό  του  συστήματος  παρακολούθησης.  Οι 
παράμετροι ελέγχονται από την διοίκηση της επιχείρησης και οι διαδικασίες 
μεταβολής  των  παραμέτρων  απαιτούν  την  έγκριση  της  υπηρεσίας  του 
εσωτερικού ελέγχου. Οι κανόνες που εμπεριέχονται στο σύστημα και διέπουν 
τις διαδικασίες του οργανισμού πρέπει να είναι:

- Καθολικοί,

- Αδιαμφισβήτητοι,

- Ενσωματωμένοι στο σύστημα,

- Προσπελάσιμοι (ως πληροφορία0 σε κάθε εμπλεκόμενο,

- Προσπελάσιμοι (για μεταβολές) μόνον σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Με αυτόν τον τρόπο οι κανόνες του συστήματος είναι αποτελεσματικοί και 
προσδίδουν αξία στην επιχείρηση.

12.4 Σύνοψη

Το σύστημα ERP  όταν διαθέτει αξιόλογη λειτουργικότητα διασφαλίζει 
την  έγκυρη,  έγκαιρη  και  ελεγχόμενη  πληροφόρηση,  την  οποία  και  διαχέει 
αποτελεσματικά  σε  όλους  τους  αρμόδιους.  Επίσης,  τα  συστήματα  ERP 
βελτιώνουν κατά πολύ την εταιρική διακυβέρνηση καθιστώντας ευκρινέστερες 
τις  πληροφορίες,  βελτιώνοντας  σημαντικά  τον  εσωτερικό  έλεγχο  και  τις 
διαδικασίες του, καθιστώντας την επιχείρηση πιο αποδοτική.
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13.Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην διαχείριση του Κινδύνου  30  

1  3  .1 Γενικά  

Οι περισσότεροι  εσωτερικοί ελεγκτές υποστηρίζουν ότι  η ευθύνη για 
την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου εναπόκειται στην διοίκηση του 
εκάστοτε  οργανισμού.  Σε  τελευταία  ανάλυση,  η  διαχείριση  του  κινδύνου 
περιλαμβάνει  διαδικασίες  μέσα  από  τις  οποίες  η  διοίκηση  εντοπίζει  και 
καταγράφει  τους διαφόρους κινδύνους στους οποίους τα διάφορα τμήματα 
μιας  επιχείρησης  έχουν  εκτεθεί  ή  επρόκειτο  να  εκτεθούν,  και  επινοούν 
ελέγχους  για  να  μπορέσουν  να  εξαλείψουν  τις  αρνητικές  συνέπειες  των 
κινδύνων αυτών ή να περιορίσουν την πιθανότητα εμφάνισης τους. Παρόλο 
που η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει στην αύξηση της αξίας 
της  επιχείρησης  και  επιδιώκει  αύξηση  της  αξιοπιστίας  της,  εντούτοις, 
διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στην  διαδικασία  διαχείρισης  του 
επιχειρηματικού κινδύνου. Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα 
μέσα στον οργανισμό, έτσι ώστε οι ενέργειες του εσωτερικού ελέγχου και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων του, να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της 
διοίκησης.  Ο  ρόλος  του  ελεγκτή  στην  διαχείριση  του  επιχειρηματικού 
κινδύνου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις κύριες δραστηριότητες:

30 ‘Risk Responsibilities’, Edited by David O’ Regan, Internal Auditor, August 2008. 
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1. Την αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου,

2. Την ανάπτυξη ενός πλάνου ελέγχου και,

3. Την αξιολόγηση της ποιότητας των ελέγχων και την συμβολή τους στον 
μετριασμό του κινδύνου.

Κάθε  δραστηριότητα  αντιπροσωπεύει  ουσιαστικό  συστατικό  για  την 
επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελεσματικού ελέγχου.

12.2 Αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου

Η  απουσία  μιας  επίσημης  διαδικασίας  διαχείρισης  κινδύνου,  δεν 
σημαίνει ότι ο οργανισμός αγνοεί ή δεν διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά ρίσκα. 
Παραδείγματος  χάριν,  οι  διευθυντές  μεμονωμένα  δύναται  συνειδητά  να 
διαχειρίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσα από ασφαλιστήρια συμβόλαια 
και  κατάλληλη  διαχείριση  της  διακύμανσης  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας. 
Εντούτοις,  το  τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου,  θα  πρέπει  να  προαγάγει  μια 
επίσημη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου, η οποία θα είναι κατάλληλη και 
σύμφωνη με την οργανωτική κουλτούρα της επιχείρησης, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητά της,  καθώς επίσης και  με  το διοικητικό ύφος της και  τους 
στόχους  της.  Εάν  μια  τέτοια  διαδικασία  διαχείρισης  του  επιχειρηματικού 
κινδύνου υπάρχει, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια 
και την αποτελεσματικότητά της :

- Προσδιορίζοντας  αν  οι  κίνδυνοι  που  ανακύπτουν  μέσα 
από τις  στρατηγικές  του  οργανισμού έχουν  εντοπισθεί, 
καταγραφεί και ιεραρχηθεί.

- Εξακριβώνοντας αν η επιτροπή ελέγχου και η διοίκηση 
της  επιχείρησης  έχουν  προσδιορίσει  και  καθορίσει  τα 
αποδεκτά επίπεδα κινδύνου.

- Διαβεβαιώνοντας  ότι  υπάρχει  διαδικασία  διαχείρισης,  η 
οποία  μέσα  από  ελέγχους  που  έχουν  σχεδιαστεί  και 
πραγματοποιηθεί  πετυχαίνει  τα  αποδεκτά  επίπεδα 
κινδύνου.

- Ελέγχοντας  και  αξιολογώντας  περιοδικά  τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο και την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων που  χρησιμοποιούνται  για  την  διαχείριση του 
κινδύνου.

- Εξακριβώνοντας αν παρέχονται  στην επιτροπή ελέγχου 
περιοδικές  αναφορές  με  τα  αποτελέσματα  της 
διαδικασίας διαχείρισης συνολικά.
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Σε επιχειρήσεις που στερούνται της επίσημης διαδικασίας διαχείρισης των 
κινδύνων, οι μηχανισμοί περιορισμού του κινδύνου λειτουργούν μεμονωμένα 
και  καλύπτουν  συγκεκριμένες  δραστηριότητες  και  διαδικασίες.  Σε  τέτοιες 
περιπτώσεις,  ο  εσωτερικός  έλεγχος  πρέπει  να  αξιολογεί  την  επάρκεια  και 
αποτελεσματικότητα  των  μεμονωμένων  διαδικασιών  διαχείρισης  κινδύνων 
που μπορεί να είναι σε ισχύ σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα.

1  3  .3 Ανάπτυξη ενός πλάνου Ελέγχου     

Μόλις  επιβεβαιωθεί  ότι  η  διαδικασία  διαχείρισης  κινδύνου  είναι 
επαρκής,  ο  διευθυντής  του  τμήματος  εσωτερικού  ελέγχου  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιήσει  την  εκτίμηση  κινδύνου  (ως  προς  την  πιθανότητα  να 
πραγματοποιηθεί), ως πρωταρχική πηγή για τον προσδιορισμό των τμημάτων 
του  οργανισμού  στα  οποία  θα  επικεντρωθεί  το  ετήσιο  πλάνο  ελέγχου.  Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν την εκτίμηση του 
κινδύνου ως την αφετηρία για τον προσδιορισμό των λειτουργικών τμημάτων, 
τα  οποία  θα  είναι  υπεύθυνα  για  την  διαχείριση  του  κινδύνου.  Τέλος,  οι 
εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να λαμβάνουν ένα είδος ανατροφοδότησης, 
συλλέγοντας σχετικά, αξιόπιστα και επαρκή στοιχεία, τα οποία προέρχονται 
από  τους  λογιστικούς  ελέγχους,  βοηθώντας  στην  αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

13.4 Αξιολόγηση της ποιότητας των ελέγχων και η συμβολή τους στον 
μετριασμό του κινδύνου

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου λογοδοτεί στην διοίκηση του οργανισμού 
και  στην  επιτροπή  ελέγχου,  σχετικά  με  την  επάρκεια  και  την 
αποτελεσματικότητα  των  ελέγχων.  Σε  περίπτωση που  το  υπάρχον  σχέδιο 
ελέγχων  είναι  ανεπαρκές  και  αναποτελεσματικό  στην  επίτευξη  των 
επιθυμητών επιπέδων κινδύνου, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται τόσο η 
διοίκηση όσο και η επιτροπή ελέγχου, για διορθωτικές κινήσεις.

Πολλές  φορές,  στις  ετήσιες  εκθέσεις  τους  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές 
παρέχουν  στην  διοίκηση  απλά  μια  σύνοψη  των  λογιστικών  ελέγχων  που 
πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που συνάγονται σε 
κάθε λογιστικό έλεγχο. Εντούτοις, αυτός ο τύπος πληροφόρησης δεν παρέχει 
στην διοίκηση του οργανισμού τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζεται, 
για  το  αν  η  όλη  διαδικασία  ελέγχου  είναι  αποτελεσματική  και  ικανή  να 
διασφαλίσει  την  επιχείρηση  από  τους  επιχειρηματικούς  κινδύνους. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία ενός χάσματος μεταξύ των προσδοκιών 
της διοίκησης του οργανισμού και του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η  υπηρεσία  εσωτερικού  ελέγχου  για  να  μπορέσει  να  εξαλείψει  το 
χάσμα αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει και να προωθήσει μια διαδικασία, η 
οποία μέσα από την συνεργασία του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου θα 
παρέχει στην επιτροπή ελέγχου πληροφορίες σχετικές τόσο με την ποιότητα 

81



των ελέγχων, όσο και με τις διάφορες χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 
διαδικασίες  του  οργανισμού.  Σε  καμία  περίπτωση  το  τμήμα  εσωτερικού 
ελέγχου δεν πρέπει να αφήνει με εσφαλμένη εικόνα σχετικά με την ασφάλεια 
του οργανισμού την διοίκηση.

Επιπροσθέτως, ο εσωτερικός έλεγχος στα πλαίσια δημιουργίας ενός 
αποτελεσματικού σχεδίου ελέγχων, θα πρέπει  να εξετάζει  με την επιτροπή 
ελέγχου τα παρακάτω σημεία:

- Καθορισμός  του  εσωτερικού  ελέγχου: Θα  πρέπει  να 
υιοθετηθεί  ένα  πλαίσιο  λειτουργίας  του  εσωτερικού 
ελέγχου.  Το  πλαίσιο  αυτό  θα  καθορίζει  τα  κριτήρια 
σχετικά  με  το  ποιο  επίπεδο  ελέγχου  κρίνεται 
ικανοποιητικό.  Επίσης,  πρέπει  να  προσδιοριστεί  και  το 
αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.

- Το πεδίο δράσης του ελέγχου: Η επιτροπή ελέγχου θα 
πρέπει να συμφωνεί σχετικά με τα είδη ελέγχου, τα οποία 
περιέχονται  στο  σχέδιο  ελέγχου  (π.χ.  μόνο 
χρηματοοικονομικοί  έλεγχοι  ή,  χρηματοοικονομικοί, 
στρατηγικοί,  λειτουργικοί και  έλεγχοι συμμόρφωσης),  τα 
τμήματα  του  οργανισμού  που  θα  εμπεριέχονται  στο 
πλάνο δράσης του ελέγχου καθώς επίσης και το χρονικό 
διάστημα του ελέγχου.

- Η  διαδικασία  πληροφόρησης  των  αποτελεσμάτων 
ελέγχου: Εάν  η  πληροφόρηση  δεν  μπορεί  να 
αντιπροσωπεύει τον οργανισμό συνολικά, θα πρέπει να 
επικεντρώνεται  και  να  εκφράζεται  για  κάθε  τμήμα 
ξεχωριστά.

- Θετική ή αρνητική κριτική των αποτελεσμάτων ελέγχου: 
Μια  αρνητική  κριτική  των  αποτελεσμάτων  αποδεικνύει 
ελλιπή  και  αναποτελεσματικό  έλεγχο,  ενώ  μια  θετική 
κριτική υποδεικνύει επαρκή και αποτελεσματικό έλεγχο.

1  3  .5 Σύνοψη  

Το  τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου  αποτελεί  συνεργάτη  ουσιώδους 
σημασίας της διοίκησης στην προσπάθεια περιορισμού των επιχειρηματικών 
κινδύνων. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η αποτίμηση 
και  η  αύξηση  αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  διαχείρισης  των 
επιχειρηματικών  κινδύνων.  Αν  και  η  διαχείριση  κινδύνων  αποτελεί 
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πρωταρχικό  μέλημα  της  διοίκησης  του  οργανισμού,  η  συνεισφορά  του 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου σε αυτό είναι σημαντική.
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